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Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia 

 

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA 

Część Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia 

Jednostka 
miary 

Ilość  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I 1 

 
Zestaw 

Odczynników 
zwany dalej  

w SIWZ Zestaw 
odczynników  

nr 1 

 
 

 

 Odczynnik Fehlinga r-r A 100 ml,  

 odczynnik Fehlinga r-r B 100ml,  

 płyn Lugola 500 ml,  

 Sudan (II) r-r-100ml,  

 kwas azotowy V 1000 ml 

 

zestaw 3 

I 2 

 

Zestaw  

Odczynników 

zwany dalej  

w SIWZ Zestaw 

odczynników  

nr 2 

 
 Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml;  

 odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml;  

 płyn Lugola 50 ml;  

 sudan (III) r-r 50 ml 
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I 3 

Zestaw  

Odczynników 

zwany dalej  

w SIWZ Zestaw 

odczynników  

nr 3 

 

Zestaw odczynników, w skład którego wchodzi co najmniej:  

 

 Bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy 

 Błękit metylenowy roztwór 100 ml 

 Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g 

 Chlorek sodu 100 g 

 Drożdże suszone 8 g 

 Glukoza 50 g 

 Indofenol roztwór 50 ml 

 Jodyna 20g 

 Kwas askorbinowy (wit.C) 25 g 

 Kwas azotowy ok. 54% 100 ml 

 Kwas solny ok. 35% 100 ml 

 Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml 

 Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml 

 Odczynnik Haynesa 50 ml 

 Olej roślinny 100 ml 

 Płyn Lugola 50 ml 

 Rzeżucha 30 g 

 Sacharoza 100 g 

 Siarczan miedzi 5 hydrat 50 g 

 Skrobia ziemniaczana 100 g 

 Sudan III roztwór 50 ml 

 Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g 

 Woda destylowana 1 l 

 Woda utleniona 3% 100 g 

 Wodorotlenek sodu 100 g 

 Wodorotlenek wapnia 100 g 

 

Termin ważności produktów min. 3 lata. 
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I 4 

 

Zestaw  

Odczynników 

zwany dalej  

w SIWZ Zestaw 

odczynników  

nr 4 

 

Zestaw odczynników, w skład którego wchodzi co najmniej: 

 

 Aceton 100 ml; 

 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 

200 ml; 

 Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml; 

 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml; 

 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, 

propanotriol) 100 ml; 

 Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 

500 ml (2x250ml); 

 Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g; 

 Azotan(V)chromu(III) 25 g; 

 Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g; 

 Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g; 

 Azotan(V)srebra 10 g; 

 Benzen 100ml; 

 Benzyna ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 C) 250 ml 

 Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 

cm) 100 arkuszy; 

 Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml; 

 Bromek potasu 25 g; 

 Chlorek sodu 250 g; 

 Chlorek amonu 100 g; 

 Chlorek cyny (II) 25 g; 

 Chlorek potasu 250 g; 

 Chlorek wapnia 100 g; 

 Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml; 

 Chlorobenzen 100 ml; 

 Chloroform 100 ml; 

 Cyna metaliczna (granulki) 50 g; 

 Cynk metaliczny (granulki) 50 g; 

 Cynk metaliczny (pył) 50 g; 

 Dwuchromian(VI) potasu 50 g; 

 Fenol 25 g; 

 Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml; 

 Formalina 100 ml; 

 Fosfor czerwony 25 g; 

 Fosforan sodu 100 g; 

 Glikol etylenowy 100 ml; 

 Glin (metaliczny drut) 50 g; 

 Glin (pył) 25 g; 

 Glukoza 50 g; 

 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml; 

 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml; 

 Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g; 

 Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml; 

 Kwas benzoesowy 25 g; 

 Kwas borowy 100 g; 

 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml 

(2x250ml); 

 Kwas cytrynowy 100g; 

 Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml; 

 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml; 

 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml; 

 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml; 

 Kwas salicylowy 50g; 

 Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml); 
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 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g; 

 Magnez (metal-wiórki) 25 g; 

 Magnez (metal-wstążki) 50 g; 

 Manganian(VII) potasu 100 g; 

 Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 100 g; 

 Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2; 

 Mocznik 50 g; 

 Nadmanganian potasu 100 g; 

 Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 

100 ml; 

 Naftalen 25 g; 

 Octan etylu 100 ml; 

 Octan ołowiu(II) 25 g; 

 Octan sodu bezwodny 50 g; 

 Olej parafinowy 100 ml; 

 Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g; 

 Parafina rafinowana (granulki) 50 g; 

 Paski wskaźnikowe uniwersalne 100 szt.; 

 Papierki lakmusowe 100 szt; 

 Rodanek amonu 50 g; 

 Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g; 

 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt.; 

 Sączki 100 szt.; 

 Siarczan (IV) sodu 50 g; 

 Siarczan (IV) cynku 100 g; 

 Siarczan (IV) glinu 18hydrat 100 g; 

 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g; 

 Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g; 

 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g; 

 Siarczan(VI)sodu  100 g; 

 Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g; 

 Siarka  250 g; 

 Skrobia ziemniaczana 100 g; 

 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g; 

 Tiosiarczan sodu 100 g; 

 Tlenek glinu 50 g; 

 Tlenek magnezu 50 g; 

 Tlenek manganu (IV) 25 g; 

 Tlenek miedzi(II) 50 g; 

 Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g; 

 Tlenek żelaza(III) 50 g; 

 Toluen 100 ml; 

 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g; 

 Węglan potasu bezwodny 100 g; 

 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g; 

 Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g; 

 Węglan wapnia (grys marmurowy - minerał) 250 g; 

 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g; 

 Węglik wapnia (karbid)  200 g; 

 Wodorotlenek litu 25 g; 

 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g; 

 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g; 

 Wodorotlenek wapnia 250 g; 

 Żelazo (proszek) 100 g; 

 

Termin ważności każdego produktu min. 3 lata. 
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I 5 

 

Zestaw  

Odczynników 

zwany dalej  

w SIWZ Zestaw 

odczynników  

nr 5 

 Odczynnik Fehlinga r-r A 100 ml;  

 odczynnik Fehlinga r-r B 100 ml;  

 płyn Lugola 500 ml;  

 sudan (II) r-r 100 ml,  

 kwas azotowy V 1000 ml 
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I 6 

 

Zestaw  

Odczynników 

zwany dalej  

w SIWZ Zestaw 

odczynników  

nr 6 

Zestaw odczynników:  

 bromek sodu 100 g,  

 chlorek chromu (III) 100 g;  

 chlorek magnezu 200 g;  

 jodek potasu 500 g; 

 azotan (V) srebra 50 g;  

 ortofosforan (V) amonu 100 g; 

 formalina 200 ml roztworu;  

 aceton 200 ml;  

 acetamid 200 g;  

 błękit bromotymolowy 10 g;  

 kwas borowy 100 g;  

 magnez wstążka 100 g;  

 żelazo opiłki 100 g;  

 octan metylu 200 ml;  

 maślan butylu 200 ml;  

 nadtlenek wodoru roztwór ok. 30%  1l;  

 dichromian amonu 500 g;  

 paski wskaźnikowe pH 1-10 5 opakowań po 100 szt.; 

 pipety polietylenowe 100 szt. 

 

zestaw 2 

I 7 

 

Zestaw  

Odczynników 

zwany dalej  

w SIWZ Zestaw 

odczynników  

nr 7 

Zestaw odczynników chemicznych:  

 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 

200 ml;  

 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml; 

 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, 

ropanotriol) 100 ml; 

  Amoniak (roztwór wodny ok. 25% - woda amoniakalna) 

250 ml; 

 Azotan (V) amonu (saletra amonowa) 50 g;  

 Azotan (V) potasu (saletra indyjska) 100 g; 

 Azotan (V) sodu (saletra chilijska) 100 g; 

  Azotan (V) srebra) 10 g 

 Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy - t.w. 60-90 oC)  

250 ml; 

 Bibuła filtracyjna jakościowa średnio sącząca (ark. 

22x28 cm) 50 arkuszy; 

 Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml; 

 Chlorek miedzi (II) (roztwór ok. 35%) 100 ml.; 

 Chlorek potasu 100 g;  

 Chlorek sodu 250 g; 

 Chlorek wapnia 100 g; 

 Chlorek żelaza (III) (roztwór ok. 45%) 100 ml; 

 Cyna (metal - granulki) 50 g; 

 Dwuchromian (VI) potasu 50 g; 

 Fenoloftaleina (wskaźnik - 1%  roztwór alkoholowy)  

100 ml;  

 Fosfor czerwony 25 g; 

 Glin (metal- blaszka) 100 cm2; 

 Glin (metal - drut fi 2 mm) 50 g; 

 Glin (metal - pył) 25 g; 

 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml; 
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 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml;  

 Kwas azotowy (V) (ok. 54%) 250 ml; 

  Kwas chlorowodorowy (ok. 36%, kwas solny) 500 ml 

  Kwas fosforowy (V) (ok. 85%) 100 ml; 

  Kwas mlekowy (roztwór ok. 80%) 100 ml; 

 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok. 80%) 100 ml; 

 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml; 

 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml; 

 Kwas siarkowy (VI) (ok. 96%) 500 ml; 

 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g; 

 Lakmus (roztwór) 100 ml; 

 Magnez (metal - wiórki) 25 g; 

 Magnez (metal - wstążki) 100 g; 

 Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g; 

 Miedź (metal - drut fi 2 mm) 50 g; 

 Nadtlenek wodoru ok. 30% (woda utleniona, perhydrol) 

100 ml; 

 Octan etylu 100 ml; 

 Octan ołowiu (II) 25 g; 

 Octan sodu bezwodny 50 g; 

 Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g; 

 Parafina rafinowana (granulki) 50 g 

 Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 

100 szt.; 

 Sacharoza 100 g; 

 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt.; 

 Siarczan (VI) magnezu (sól gorzka) 100 g; 

 Siarczan (VI) miedzi (II) 5hydrat 100 g; 

 Siarczan (VI) sodu (sól glauberska) 100 g; 

 Siarczan (VI) wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g; 

 Siarczan (VI) wapnia 2hydrat (gips krystaliczny - 

minerał) 250 g; 

 Siarka (kruszona - minerał)  250 g; 

 Skrobia ziemniaczana 100 g; 

 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g; 

 Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 

oC) 25 g;  

 Tlenek magnezu 50 g; 

 Tlenek miedzi  50 g; 

 Tlenek ołowiu (II) (glejta) 50 g; 

 Tlenek żelaza(III) 50 g; 

 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g; 

 Węglan potasu bezwodny 100 g; 

 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g; 

 Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g; 

 Węglan wapnia (grys marmurowy - minerał) 250 g; 

 Węglan wapnia (kreda strącona - syntetyczna) 100 g; 

 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g; 

 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g; 

 Wodorotlenek wapnia 250 g, Żelazo (metal - opiłki)  

100 g; 

I 8 

 

Zestaw  

Odczynników 

zwany dalej  

w SIWZ Zestaw 

odczynników  

nr 8 

 kwas azotowyV 1L;  

 kwas siarkowy VI 1L; 

 metale: cynk, glin, zelazo, miedż; 

 Wodorotlenek sodu 1kg;  

 wodorotlenek wapnia 1kg; 

 siarczan VI miedzi II 250 g; 

 siarczan VI sod 250g; 

 gliceryna 1L; 
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 heksan 1L; 

 siarczan VI glinu II; 

 Aceton 100 ml; 

 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 

200 ml;  

 Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml; 

 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml; 

 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, 

propanotriol) 100 ml; 

 Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 

500 ml (2x250ml); 

 Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g; 

 Azotan(V)chromu(III) 25 g; 

 Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g; 

 Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g; 

 Azotan(V)srebra 10 g; 

 Benzen 100 ml; 

 Benzyna ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 C)  

250 ml; 

 Bibuła filtracyjna jakościowa średnio sącząca (ark. 

22x28 cm) 100 arkuszy; 

 Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml; 

 Bromek potasu 25 g; 

 Chlorek sodu 250 g; 

 Chlorek amonu 100 g; 

 Chlorek wapnia 100 g; 

 Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml; 

 Chlorobenzen 100 ml;  

 Chloroform 100 ml;   

 Cyna metaliczna (granulki) 50 g;   

 Cynk metaliczny (granulki) 50 g; 

 Cynk metaliczny (pył) 50 g; 

 Dwuchromian(VI) potasu 50 g; 

 Fenol  25 g;  

 Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml; 

 Formalina 100 ml; 

 Fosfor czerwony 25 g; 

 Fosforan sodu 100 g;   

 Glikol etylenowy 100 ml; 

 Glin (metaliczny drut) 50 g; 

 Glin (pył) 25 g; 

 Glukoza 50 g; 

 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml; 

 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml;   

 Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g; 

 Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml; 

 Kwas benzoesowy 25 g; 

 Kwas borowy 100 g; 

 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml 

(2x250ml); 

 Kwas cytrynowy 100 g; 

 Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml; 

 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml; 

 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml; 

 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml; 

 Kwas salicylowy 50 g; 

 Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml); 

 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g; 

 Magnez (metal-wiórki) 25 g; 
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 Magnez (metal-wstążki) 50 g; 

 Manganian(VII) potasu 100 g; 

 Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 100 g; 

 Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm 
2
 

 Mocznik 50 g; 

 Nadmanganian potasu 100 g; 

 Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 

100 ml; 

 Naftalen 25 g; 

 Octan etylu 100 ml; 

 Octan ołowiu(II) 25 g; 

 Octan sodu bezwodny 50 g 

 Olej parafinowy 100 ml; 

 Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g; 

 Paski wskaźnikowe uniwersalne 100 szt.; 

 Papierki lakmusowe 100 szt; 

 Rodanek amonu 50 g; 

 Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g; 

 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt.; 

 Siarczan (IV) sodu 50g; 

 Siarczan (IV)cynku 100 g; 

 Siarczan (IV) glinu 18hydrat 100 g; 

 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g; 

 Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g; 

 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g; 

 Siarczan(VI)sodu  100 g; 

  Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g, 

 Siarka  250 g, Skrobia ziemniaczana 100 g,  

 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g, 

 Tiosiarczan sodu 100g,  

 Tlenek glinu 50 g,  

 Tlenek magnezu 50 g,  

 Tlenek manganu (IV) 25 g,   

 Tlenek miedzi(II) 50 g,  

 Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g, 

 Tlenek żelaza(III) 50 g,  

 Toluen 100 ml,  

 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g,  

 Węglan potasu bezwodny 100 g,   

 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g, 

 Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g, 

 Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g, 

 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g, 

 Węglik wapnia (karbid)  200g, Wodorotlenek litu 25g, 

 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100g, 

 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250g, 

 Wodorotlenek wapnia 250g, Żelazo (proszek) 100g, 
  

 


