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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

 Dostawa zestawu do elektroforezy do analizy kwasów nukleinowych i rozdziału DNA  

dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 

Minimalne wymagane parametry techniczne: 

 

 

1. Analiza kwasów nukleinowych oraz rozdział DNA w zakresie od 100 Kpz do 6 Mpz. 

2. Ilość analizowanych próbek w jednym przebiegu w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 24 próbek. 

3. Aplikacje do analizy kwasów nukleinowych: wielkość, czystość, fragmentacja, analiza ilościowa. 

4. Płytki pomiarowe wielorazowego użytku z możliwością wykorzystania do analizy minimum 500 próbek. 

5. Stabilność żelu w chipie co najmniej 4 godziny od momentu przygotowania. 

6. Automatyczne płukanie igły aspiracyjnej pomiędzy pobieraniem kolejnych próbek w celu eliminacji 

kroskontaminacji. 

7. Detekcja fragmentów rozdzielanych elektroforetycznie poprzez pomiar fluorescencji wzbudzanej za pomocą lasera. 

8. Analiza co najmniej: wielkości fragmentów kwasów nukleinowych, stężenia i pola pod krzywą. 

9. Wielkość próbki w zakresie co najmniej 10 pg/μl – 500 ng/μl (dla fragmentów o wielkości 50 - 2000pz)  

i 50 pg/μl – 500 pg/μl (dla fragmentów o wielkości 2000 – 5000pz). 

10. Czas analizy próbki nie dłuższy niż 60 sekund. 

11. Wzorzec wielkości fragmentów musi być analizowany razem z każdą próbką. 

12. Komora elektroforetyczna musi posiadać rozłożone  heksagonalnie co najmniej 18 niezależnych, platynowych 

elektrod.  

13. W trakcie elektroforezy zestaw musi zapewniać równomierne pole elektryczne o zmiennym kierunku. 

14. Obsługa technologii PFGE (Pulse Field Gel Electrophoresis) umożliwiająca zmianę kierunku pola dla kątów: 

 ±120°, ±180°. 

15. Programowanie  parametrów rozdziału w minimum dwóch blokach, z których każdy musi zawierać początkowy  

i końcowy czas zmiany kierunku pola, czas elektroforezy, napięcie i kąt pola.  

16. Maksymalny czas programu nie mniej niż 99h 59min.  

17. Maksymalna moc urządzenia nie mniej niż 300 W. 

18. Gradient napięcia: maksymalnie 9,5 V/cm, przyrost 0,1 V/cm. 

19. Maksymalne natężenie prądu zasilacza nie mniej niż 500 mA. 

20. Moduł termostatujący musi zapewniać  utrzymanie temperatury buforu w zakresie regulowanym 10°C~30°C,  

przy dokładności nie mniejszej niż ±0,5°C. 

21. Zestaw musi zawierać tackę do wylewania żeli o wymiarach 120x120 mm (tolerancja wymiarów +/- 10%) wraz 

 z grzebieniami 2 mm na 9 i 13 studzienek. 
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