
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie 1 
Spektrofotometr GeneQuant 1300, nr kat 28-9182-13 , Elkabe lub równoważny o parametrach podanych poniżej : 

Lp. Wymagane parametry minimalne Parametry oferowane, 
producent: ……..

Parametry ogólne

1. Źródło światła: lampa ksenonowa o długiej żywotności 

2. Minimalny zakres długości fali: 190-1100nm

3. Szerokość spektralna: nie większa niż 5nm

4. Dokładność ustawienia długości fali: nie gorsza niż 2 nm

5. Powtarzalność ustawienia długości fali: nie gorsza niż 0.5 nm

6. Automatyczna kalibracja po włączeniu aparatu

Pomiar kwasów nukleinowych

7. Zdefiniowane metody do wyznaczania poziomu czystości 
preparatów kwasów nukleinowych w oparciu o pomiary 
absorbancji przy 230, 260, 280nm

8. Korekcja rozcieńczenia preparatu.

9. Wykonywanie widma absorbancji UV preparatów kwasów 
nukleinowych (skanowanie)

10. Funkcja projektowania primerów oligonukleotydowych do 
PCR/hybrydyzacji o dowolnej sekwencji w minimalnym 
zakresie długości do 60 nukleotydów (wyznaczanie 
teoretycznych wartości fizykochemicznych, jak MW, 
absorbancja teoretyczna, Tm, współczynnik konwersji dla 
projektowanego primera)

Pomiar białek

11. Zdefiniowane metody do oznaczania białek metodą 



bezpośredniego pomiaru w UV.

12. Zdefiniowane metody do oznaczania białek metodą Lowry, 
Bradforda, biuretową i BCA na podstawie krzywej 
standardowej wykreślonej w oparciu o minimum 25 
standardów.

13. Możliwość pomiaru standardów w powtórzeniach i 
wyznaczania średniej

14. Wybór metody dopasowania krzywej na wykresie

Pomiar kinetyki reakcji

15. Wykres absorbancji jako funkcji czasu

16. Graficzna wyświetlanie nachylenia krzywej

17. Wyznaczanie przyrostu absorbancji w czasie, współczynników 
korelacji i szybkości reakcji

Pozostałe wymagania aparatu

18. Wybór trybu pomiaru z korekcją tła lub bez niej

19. Wykonywanie widm (skanowanie)i wraz z funkcją 
automatycznej identyfikacji pików.

20. Zdefiniowana metoda do pomiaru wzrostu kultury bakteryjnej 
przy 600 nm

21. Zdefiniowana metoda do oznaczania znaczników (barwniki Cy)

22. Kuweta pomiarowa kwarcowa do pomiaru próbek o objętości 7 
mikrolitrów przy drodze optycznej minimum 5 mm 

23. Zapisywanie w pamięci aparatu metod pomiaru zdefiniowanych 
przez użytkownika (minimum 90 metod)

24. Przesyłanie danych na komputer zewnętrzny poprzez 
odpowiedni port wbudowany w aparat w celu drukowania 
wyników oraz eksportu danych do pakietów oprogramowania 
(np. Excel).



25. Możliwość pomiaru w standardowych kuwetach o drodze 
optycznej 10mm

26. Możliwość przystosowania aparatu do pomiaru próbek o małej 
objętości (3 mikrolitry) w jednorazowych kapilarach 
kwarcowych (bez konieczności każdorazowego płukania 
kuwety pomiarowej pomiędzy próbkami)

27. Możliwość rozbudowy aparatu o urządzenie zapewniające 
bezprzewodowe połączenie z komputerem/drukarką (np. 
bluetooth)

28. Kuweta kwarcowa o poj. 7 µl , nr kat 80-2103-68

29. Zestaw do oczyszczania produktu PCR do sekwencjonowania 
ExoSAP-IT , nr kat US78201 


