
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zestaw do amplifikacji - minimalne wymagane parametry  
 

1. Termocykler x 1 szt. 
 

 Minimalne parametry urządzenia 

1 Posiada funkcję gradientu 

2 Wyświetlacz dotykowy 

3 Możliwość ustawienia Gradientu 2-D, umożliwiającego optymalizację  temperatury denaturacji i 
annealingu podczas jednej reakcji.  

4 Możliwość ustawienia opcji gradientu temperatur zarówno w kolumnach jak i w rzędach (12 
kolumn i 8 rzędów). 

5 Możliwość podłączenia min 3 jednostek podrzędnych (bez panelu sterowania), sterowanych z 
jednostki głównej posiadającej panel sterowania, przy czym oferowane urządzenie posiada panel 
sterowania. 

6 Możliwość prowadzenia reakcji PCR w próbówkach o pojemności 0,1 ml i 0,2 ml 

7 Pokrywa z automatyczną regulacją dociskania probówki z tą samą siłą niezależnie od ich 
pojemności (0,1ml, 0,2ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji 

8 Technologia ogrzewania bloku oparta na ogniwach peltiera 

9 Urządzenie posiada blok 96 dołkowy, umożliwiający korzystanie z płytek 96-dołkowych, probówek 
0,1 ml, 0,2 ml oraz pasków probówek (stripów). 

10 Rozpiętość gradientu w zakresie 1-30°C (+/- 2°C) 

11 Zakres ustawień gradientu 30-99°C (+/- 2°C) 

12 Zakres ustawień bloku: 4-99°C (+/- 2°C) 

13 Zakres ustawień temperatury pokrywy 37°C - 110°C (+/- 2°C) 

14 Homogeniczność bloku w zakresie 20-72°C nie gorsza niż 0,2°C, w 95°C nie gorsza niż 0,3°C 

15 Dokładność bloku nie gorsza niż 0,15°C 

16 Szybkość ogrzewania bloku min. 5°C/s  

17 Szybkość schładzania bloku min. 2°C/s 

18 Gniazdo Ethernet i USB 

19 Wymiary (SxGxW): 30 x 45 x  35 cm (+/- 5 cm) 

20 Min. 24 miesiące gwarancji 

21 Możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej 

22 Serwis na terenie Polski 

 
2. Dozownik cieczy  x 1 szt. 

 

 Minimalne parametry urządzenia 

1 pełna kompatybilność z butelkami laboratoryjnymi ze standardowym gwintem GL 45 pojemności 1 
i 2 litrów. 

2 zakres dozowania 5 - 50 ml 

3 krok dozowania co najmniej 1 ml 

4 odporność wszystkich elementów na reagenty chemiczne w tym 
mocne rozpuszczalniki takie jak: chloroform, fenol oraz silne kwasy i zasady 

5 możliwość autoklawowania urządzenia bez konieczności demontażu na części 

6 rurka zasysająca z regulowaną długością 

7 możliwość dostosowania do współpracy z naczyniami o innych typach gwintu 

8 Min 24 miesiące gwarancji 

9 Możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej 

10 Serwis na terenie Polski 

 
 


