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Załącznik Nr 5 

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

Wymagania techniczne wielofunkcyjnego zestawu do analiz 

       

Wielofunkcyjny czytnik skanujący z poczwórnym monochromatorem, z możliwością odczytu z góry i z dołu, 

 z wbudowanym inkubatorem i wytrząsarką orbitalną oraz wirówką z rotorem kątowym o pojemności 6 x 500 ml 

 

1. Moduł analityczny 

1.1. Wymagania techniczne 

  Czytnik wielofunkcyjny wyposażony w układ 4 monochromatorów (2 wzbudzające i 2 emisyjne) 

  Możliwość odczytu płytek od 6 do 1536 – dołkowych 

  Wytrząsanie     orbitalne 

  Regulacja parametrów wytrząsania  Regulacja orbity (amplitudy)  

Regulacja prędkości obrotowej co najmniej w zakresie od 60 do 

1200 obr./min 

  Inkubator płytek    uchwyt na płytki pełniący jednocześnie funkcję inkubatora 

  Zakres pracy inkubatora     co najmniej +4ºC powyżej temperatury otoczenia do 45 ºC 

 

 Czytnik musi wyposażony być w dwa  dyspensery. Każdy dyspenser musi być wyposażony w funkcję 

automatycznej identyfikacji i kontroli pozycji końcówki w czytniku. Pozycja widoczna w oprogramowaniu 

oraz możliwa do sprawdzenia pod odsuwanym panelem frontowym czytnika. Umiejscowienie dyspenserów w 

obudowie czytnika, z łatwym dostępem poprzez odsuwany panel frontowy czytnika unoszony na 

profilowanych prowadnicach. Nie dopuszcza się dyspenserów montowanych w oddzielnych modułach, 

wymagających umieszczania ich obok lub na czytniku. 

Zakres regulacji objętości co najmniej  od 2 do 5000µl  

  Martwa objętość    poniżej 100 µl 

  Funkcja automatycznej kontroli maksymalnej objętości dozowanej do pojedynczego dołka, zabezpieczająca  

  przed przelaniem płynu. 

  Funkcja odzyskiwania niezużytych odczynników (cofnięcie ich z powrotem do butelek) uruchamiana z  

  poziomu oprogramowania komputerowego oraz za pomocą dedykowanego przycisku umieszczonego przy   

  każdym dyspenserze. 

  W celu wyeliminowania pienienia się oraz rozpryskiwania dozowanych odczynników do sąsiednich dołków   

  końcówki dyspenserów muszą być, w pozycji roboczej, usytuowane względem dna płytki pod kątem  

  45° +/- 5%. 

 

1.2. Możliwość instalacji dodatkowego wyposażenia 

  Możliwość wyposażenia czytnika we wbudowany moduł regulacji stężenia gazów CO2 i O2. 

  Rozbudowa o kolejne moduły musi  być wykonywana w laboratorium użytkownika, bez konieczności  

  wysyłania czytnika do serwisu krajowego lub zagranicznego. 

  Regulacja i odczyt parametrów stężenia gazów w komorze roboczej czytnika z poziomu oprogramowania  

  komputerowego. 

  Stała rejestracja stężenia gazów i temperatury w komorze pomiarowej czytnika odnotowywana w historii  

  każdego oznaczenia. 

 

1.3.  Spektrofotometria 

  Źródło światła     ksenonowa lampa błyskowa 

  Zakres długości fali    co najmniej 200 - 1000 nm 

  Zakres pomiarowy    co najmniej 0 – 6 Abs 

  Liniowość pomiarów w zakresie  co najmniej 0 - 4 Abs – dla płytek 96 - dołkowych 

      co najmniej 0 – 3 Abs – dla płytek 384 - dołkowych 

  Szerokość połówkowa pasma   nie większa niż 5 nm 

  Regulacja długości fali    co 1 nm 
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  Czułość     nie gorsza 0,001 Abs 

  Szybkość pomiaru    nie dłuższy niż 15s - płytka 96 dołkowa 

        nie dłuższy niż 45s - płytka 384 dołkowa 

  Skanowanie spektrum    w zakresie nie mniejszym niż 200 – 1000 nm  

  Dokładność     nie gorsza niż ±1% lub 0,003 Abs 

  Precyzja     nie gorsza niż: SD < 0.001 Abs   

  Typ odczytywanych płytek   6 do 384 – dołkowe 

    Pomiary przy kilku długościach fali oraz skanowanie spektrum z regulacją zakresu widma oraz interwałów. 

 

1.4. Fluorymetria 

  Źródło światła     ksenonowa lampa błyskowa 

  Zakres wzbudzenia    co najmniej 200 - 1000 nm 

  Zakres emisji     co najmniej 270 – 840 nm 

  Trybu odczytu     górny i dolny 

  Szerokość połówkowa pasma   wzbudzenie 5/12 nm +/- 5% 

      emisja 12 nm +/- 5% 

  Regulacja długości fali    co 1 nm 

  Czułość FI:  < 0.4 fmol fluoresceiny/dołek dla odczytu górnego oraz   < 

2 fmol dla innych fluorochromów stosowanych w całym 

zakresie wzbudzenia i emisji, 

zakres dynamiczny nie mniejszy niż 6 dekad 

Typy pomiarów m.in. intensywność fluorescencji oraz FRET 

  Szybkość pomiaru    nie dłuższy niż 15s - płytka 96 dołkowa 

        nie dłuższy niż 45s - płytka  384 dołkowa 

  Czas pomiaru     dla intensywności fluorescencji (FI) od 10 do 1000 ms 

      dla TRF od 10 do 10000 ms 

Skanowanie spektrum dla FI oraz TFR w zakresie nie mniejszym niż 200 – 840 nm dla 

wzbudzenia i co najmniej 270 – 840 nm dla emisji 

  Typ odczytywanych płytek   6 do 1536 – dołkowe 

  Zakres dynamiczny co najmniej 6 dekad 

 

1.5. Moduł TRF 

Moduł TRF:      czułość < 1 amol Europium/ dołek  

   Zakres wzbudzenia    334 nm +/- 5% 

   Zakres emisji     co najmniej 400 – 700 nm 

   Wybór długości fali emisji poprzez filtry interferencyjne 

   Tryb skanowania spektrum przez monochromatory 

Możliwość odczytu TR-FRET 

Certyfikat CisBio dla HTRF 

   Zakres dynamiczny dla TRF co najmniej 6 dekad 

 

1.6. Luminometria 

   Zakres długości fali    co najmniej 360 - 670 nm dla trybu normalnego 

      co najmniej 270 – 840 nm dla trybu skanowania 

   Tryby odczytu    wybierane z poziomu oprogramowania: 

tryb normalny zbierania fotonów  

      tryb wykorzystujący filtry interferencyjne (luminometria  

wielobarwna) 

      tryb skanowania spektrum 

  Szerokość połówkowa pasma   wzbudzenie 12 nm +/- 5% 

  Regulacja długości fali    co 1 nm  

  Czułość < 7 amol ATP/dołek dla reakcji typu flash, zakres dynamiczny 

nie mniejszy niż 7 dekad 

  Szybkość pomiaru    nie dłuższy niż 15s - płytka 96 dołkowa 
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        nie dłuższy niż 45s - płytka  384 dołkowa 

  Czas pomiaru     od 10 do 10000 ms – wszystkich trybów 

Skanowanie spektrum w zakresie nie mniejszym niż co najmniej 270 – 840 nm  

  Typ odczytywanych płytek   6 do 1536 – dołkowe 

  Możliwość prowadzenia oznaczeń typu DLR i BRET 

 

1.7.  AlphaScreen 

  Niezależne źródło światła dla AlphaScreen/AlphaLISA w postaci wysokowydajnej diody LED 

Moduł TRF      czułość < 100 fosfotyrozyny/ dołek  

   Zakres wzbudzenia     680 nm +/- 5% 

   Zakres emisji     co najmniej 400 – 660 nm 

   Wybór długości fali emisji poprzez filtry interferencyjne 

 

1.8. Wymagania dodatkowe: 

Czytnik musi być wyposażony w automatycznie, dynamicznie regulowany detektor gwarantujący   najlepsze 

wyniki w całym zakresie pomiarowym, bez konieczności wcześniejszego określania siły sygnału w badanych 

płytkach. 

Czytnik musi sprawdzać obecność płytki w uchwycie, blokując odczyt przy jej braku. 

Gniazda do komunikacji z komputerem USB.  

Oprogramowanie komputerowe  razem z czytnikiem na nośniku. 

Oprogramowanie bez ograniczeń licencyjnych. 

Program komputerowy musi być kompatybilny z  Windows Vista, 7 i 8.   

Możliwość przeliczenia wyników pomiarów mikropłytkowych na kuwetę o długości drogi optycznej 10 mm 

Program musi zapisywać i prezentować dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, w tracie trwania oznaczenia, 

niezależnie od zastosowanej technologii pomiarowej, celem zapewnienia bezpieczeństwa danych na wypadek 

utraty połączenia między czytnikiem a programem. 

Możliwość eksportowania wyników do formatów: TXT, XML, XLS, PDF. 

Dokonywanie pomiarów ilościowych, jakościowych, kinetycznych, end-point, cut-off. 

Wbudowany generator formuł obliczeniowych użytkownika. 

Możliwość programowania kinetycznego skanowania spektrum. 

Możliwość wyboru ilości punktów pomiarowych w dołku. 

Możliwość programowania wielofunkcyjnych pomiarów kinetycznych – kilka technologii pomiarowych w 

jednym kroku. 

Program musi być wyposażony w tryb symulacji umożliwiający naukę działania protokołów bez konieczności 

podłączania czytnika.  

Możliwość automatycznego przesyłania wyników za pomocą poczty elektronicznej. 

Możliwość ustawienia poziomów dostępu i uprawnień dla poszczególnych użytkowników. 

Oprogramowanie komputerowe zgodne z wymogami FDA 21 part 11. 

Możliwość zastosowania dedykowanej przystawki do pomiarów w mikroobjętościach: 

- Możliwość wykonania od 1 do 16 próbek o pojemności od 2 do 10 µl 

- powierzchnia odczytu wykonana ze szkła kwarcowego 

- oddzielenie pól pomiarowych warstwą łatwego do czyszczenia teflonu 

- możliwość zamontowania w płytce standardowych kuwet o długości drogi optycznej 10 mm 

Urządzenie musi posiadać deklaracje zgodności CE (Conformité Européenne). 

 

2. Moduł preparatywny 

Wymagania techniczne 

Zakres regulacji temperatury od co najmniej -10°C do + 40°C  

Maksymalna pojemność wirówki dla rotora kątowego nie mniejsza niż 4000 ml 

Bezpieczny system mocowania rotora  

Maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż: 

rotor kątowy - 24000 obr/min  

rotor horyzontalny – 13100 obr/min  

Maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż: 
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rotor kątowy – 68900x g  

rotor horyzontalny – 30300 x g 

Silnik indukcyjny, bezobsługowy  

Panel sterowania wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz graficzny, informujący o ustawionych i 

rzeczywistych parametrach pracy wirówki 

Wyświetlacz wspierający pracę w rękawiczkach 

Co najmniej 9 krzywych przyspieszenia i 10  krzywych hamowania  

Możliwość zapisania co najmniej 120 programów 

Możliwość nadzorowania wirówek (do 100 urządzeń) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych 

Dostępne oprogramowanie zbierające dane dotyczące wirowań 

Oprogramowanie wirówki wspierające zgodność z wymogami GMP/GLP 

System automatycznej identyfikacji rotorów – rozpoznanie potwierdzone na wyświetlaczu informacją  o modelu 

rotora, jego prezentacją graficzną i listą parametrów, w czasie poniżej 3 sekund 

Zakres regulacji czasu do 99 godz. + praca ciągła 

Rejestrowanie informacji o przebiegu wirowania w pamięci wirówki z możliwością zgrania na pamięć USB lub 

przesłanie do komputera 

Poziom hałasu nie wyższy niż 59 dBA 

Wirówka bezpróżniowa – nie dopuszcza się rozwiązań wymagających zastosowania pompy próżniowej 

Wirówka wolnostojąca 

Urządzenie musi posiadać przycisk umożliwiający wygodne otwieranie pokrywy wirówki bez użycia rąk, 

umieszczony co najmniej 800 mm nad podłogą 

Nie dopuszcza się urządzeń wymagających przykręcania lub innego sposobu trwałego mocowania do podłoża 

Rotory muszą być wyposażone w bezpieczny zatrzaskowy, beznarzędziowy system mocowania rotorów  

Każdy rotor  musi być wyposażony w zamocowany na stałe uchwyt, ułatwiający montaż i demontaż rotora 

Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer.  x głęb. x wys.): 700 x 805 x 930 mm 

Wysokość deku do odstawiania rotorów nie wyższa niż 870 mm 

Konstrukcja wirówki  musi  zapewniać wygodne podejście od frontu, z odpowiednią ilością miejsca na stopy 

operatora 

Waga  285 kg +/- 5% 

Certyfikat CE  (Conformité Européenne) 

Wymagane wyposażenie: 

a) rotor kątowy z włókien węglowych o pojemności 6 x 500 ml 

- maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 12000 obr./min 

   - maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 24 000 x g  

 

(dotyczy modułu analitycznego i preparatywnego): 

gwarancja: minimum 24 miesiące.  

Wykonawca musi  dysponować  serwisem autoryzowanym przez producenta urządzenia. 

Do oceny i porównania zaoferowanego sprzętu użyte będą wyłącznie wyspecyfikowane parametry techniczne i 

eksploatacyjne. W przypadku zaoferowania sprzętu budzącego wątpliwości Zamawiającego ciężar 

udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga podania jednoznacznych 

nazw handlowych oferowanego sprzętu. 
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            Działu Aparatury Naukowej  
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