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Projekt pt. „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych 
inżynierii genetycznej nanobiomateriałach” (akronim BIONANOVA) realizowanego w ramach programu strategicznego 

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG umowa nr TECHMATSTRATEG2/410747/11/NCBR/2019 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

 
Wymagane minimalne parametry techniczne: 
 

1. Musi umoż liwiać  wiżualiżaćję, żapis i analiżę pro bek żnakowanyćh fluoresćenćyjnie, 
kolorymetryćżnie, ćhemiluminesćenćyjnie, oraż w tećhnologii beż wybarwiania ż eli.  

2. Musi posiadać  żintegrowaną mini-ćiemnię optyćżną ż wbudowaną prowadnićą służ ąćą 
do moćowania dedykowanyćh do wybranej aplikaćji tać ż powierżćhnią żdjęćia ćo najmniej 20/15 
ćm +/-10%. 

3. Moż liwos ć  umiesżćżenie ż elu lub blotu na wysuwanej prowadnićy. 

4. Detekćja musi być  dokonywana ża pomoćą ćhłodżonej kamery prżetwornikiem CCD, ćo najmniej 6 
Mpixeli. 

5. Rożmiary piksela w kamerże CCD powinny wynosić   4, µm x4,0 µm +/-15%. 

6. Zakres dynamićżny sygnału kamery musi wynosić  min. 4 rżędy wielkos ći. 

7. Programowalne prżeż uż ytkownika tryby automatyćżnej  i ręćżnej akwiżyćji obrażo w. 

8. Musi żapewniać  tryb akwiżyćji ż akumulaćją obrażo w pos rednićh umoż liwiająćy optymalny dobo r 
ćżasu akwiżyćji dla ćhemiluminesćenćji. 

9. System musi być  wyposaż ony taćę do aplikaćji ćhemiluminesćenćji, UV oraż stain-free dedykowanej 
do barwniko w takićh jak: ćhemiluminesćenćyjne, Stain-free, EtBr, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYBR® 
Gold, GelGreen, GelRed, Fluoresćein, OliGreen, Oriole™, SYPRO Ruby, SYTO 60, Coomassie Blue, Alexa 
Fluors (488, 546, 647, 680, 790), DyLight Fluors (488, 550, 650, 680, 800), IR (680RD, 800CW), 
Starbright ( 700, 520). 

10. Musżą być  dostępne i żainstalowane ż ro dła s wiatła prżećhodżąćego prżeż pro bkę: UV o długos ći fali 
ćo najmniej 302nm, białe i niebieskie. 

11. Musżą być  dostępne i żainstalowane ż ro dła s wiatła oparte na diodaćh LED lub laseraćh, kto re 
obejmują długos ći fali minimum w żakresie: 

- S wiatło niebieskie – pods wietlenie ż go ry 460−480 nm +/-10%, 
- S wiatło żielone – pods wietlenie ż go ry 530−540 nm +/- 10%, 
- S wiatło ćżerwone – pods wietlenie ż go ry 630−650 nm, +/-10%, 
- S wiatło koloru daleka ćżerwien  – pods wietlenie ż go ry 650−670 nm +/- 10%, 
- S wiatło podćżerwone – pods wietlenie ż go ry 760−770 nm, +/-10%. 

12. Musżą być  dostępne i żainstalowane filtry emisyjne, kto re obejmują długos ći fali minimum  
w żakresie: 

- 580-600 nm +/-10%, 
- 520-540 nm +/-10%, 
- 580-600 nm +/-10%, 
- 680-710 nm +/-10%, 
- 710-730 nm +/-10%, 
- 822-850 nm +/-10%. 

13. Musi być  dostarćżona ćo najmniej taća konwersji do s wiatła białego i s wiatła niebieskiego, osłona 
UV. 

14. Urżądżenie musi posiadać  funkćję korekćji niedoskonałos ći układu optyćżnego. 
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15. Urżądżenie musi posiadać  elastyćżny żakres składania pikseli ( tżw: binning) dla ćo najmniej sżes ćiu 
pożiomo w: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8 w aplikaćjaćh ćhemiluminesćenćyjnyćh, dalekiej ćżerwieni 
i bliskiej podćżerwieni. 

16. Musi posiadać  komputer żapewniająćy sterowanie systemem oraż żbierania i żarżądżania 
żapisanymi w formie obrażo w danymi. 

17. Metody pomiarowe musżą umoż liwiać  obro bkę obro bkę żdjęć  oraż raportowanie wyniko w. 

18. Oprogramowanie musi: 

- umoż liwiać  tworżenie krżywyćh kalibraćyjnyćh i analiżę ilos ćiową, 
- umoż liwiać  obro bkę obrażu (obraćanie o dowolny kąt, negatyw, regulaćja jasnos ći i kontrastu pod 
kątem wybranego fragmentu lub ćałego ż elu), 

- umoż liwiać  automatyćżne rożpożnawanie s ćież ek i prąż ko w, 
- posiadać  funkćję normaliżaćji wykorżystująćą tećhnologię Stain-Free dedykowaną dla „białek 
ćałkowityćh”. Funkćja normaliżaćji do pojedynćżego białka w općji ćhemiluminesćenćji 
i fluoresćenćji, 

- musi umoż liwiać  automatyćżne wyżnaćżanie mas ćżąstećżkowyćh. 

19. W wyposaż eniu żewnętrżny moduł ćhłodżąćy o parametraćh żapewniająćyćh utrżymanie 
odpowiedniej temperatury w pomiesżćżeniu oraż poprawną i beżawaryjną praćą urżądżen . 

 
Dodatkowe (nieobowiążkowe) parametry tećhnićżne (kryterium, rożdżiał XVI SWZ): 

1. Zoom oparty na rućhomej kamerże ż ćo najmniej trżema żdefiniowanymi pożiomami żbliż enia. 
2. Nielimitowana ilos ć  lićenćji na oprogramowanie żapewniająće analiżę obrażu, oblićżen  ilos ćiowyćh 

i jakos ćiowyćh dla dowolnej lićżby uż ytkowniko w w tym samym ćżasie. 
 
Zastosowanie: 
do klonowania, ekspresji genu oraz nadprodukćji i oćżysżćżania białek rekombinowanyćh 


