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Załącznik nr 1c do projektowanych postanowień umowy 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w ilościach, o 

parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 
 

l.p. 
Opis i parametry przedmiotu zamówienia 

1. 

Dwa aparaty do elektroforezy z jednym zasilaczem o parametrach nie gorszych niż:  
1. Aparat do poziomej elektroforezy: 

a) Komora elektroforetyczna (wanienka) -  wymiary wanienki (szer. x dł., cm) nie mniejsze niż:  

• wanienka  – min.15 cm x min. 25 cm 
b) powinna być wykonana z plastiku, jednorodna, bez elementów klejonych; 
c) wyposażona w zabezpieczenia zapobiegające niewłaściwemu nałożeniu pokrywy komory lub 

niewłaściwemu założeniu komory; 
d) pokrywa powinna posiadać oznaczenie biegunowości; 
e) posiadać tackę na żele o odpowiednich wymiarach względem wymiarów wanienki, opcjonalnie z 

naniesioną linijką (fluoryzującą); 
f) posiadać grzebień o grubości od 1 mm do 1,5 mm (15 lub 16 oraz 20 dołkowy) – 2 różne grzebienie. 

 
2. Aparat do poziomej elektroforezy: 

a) Komora elektroforetyczna (wanienka) -  wymiary wanienki (szer. x dł., cm) nie mniejsze niż:  

• wanienka  – min. 7 cm x min. 10 cm 
b) powinna być wykonana z plastiku, jednorodna, bez elementów klejonych; 
c) wyposażona w zabezpieczenia zapobiegające niewłaściwemu nałożeniu pokrywy komory lub 

niewłaściwemu założeniu komory; 
d) pokrywa powinna posiadać oznaczenie biegunowości; 
e) posiadać tackę na żele o odpowiednich wymiarach względem wymiarów wanienki, opcjonalnie z 

naniesioną linijką (fluoryzującą); 
f) posiadać grzebień o grubości od 1 mm do 1,5 mm (15 lub 16 oraz 8 dołkowy) – 2 różne grzebienie. 
 

3. Zasilacz do elektroforezy (1 szt.): 
a) zakres wyjściowy (programowalny): 10–300 V lub szerszy, w pełni regulowane co 1 V, 4–400 mA lub 

szerszy, w pełni regulowane w krokach co 1 mA; 
b) maksimum 75 W; 
c) regulator czasowy: 1 min – 99 h 59 min, pełna regulacja; 
d) wyposażony w funkcję wstrzymania / wznowienia pracy; 
e) wyświetlacz cyfrowy do kontroli parametrów i czasu pracy; 
f) funkcje bezpieczeństwa: wykrywanie braku obciążenia, wykrywanie nagłej zmiany obciążenia, 

wykrywanie przeciążenia / zwarcia, ochrona przed przepięciem; 
g) minimum 2 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy; 
h) oddzielne urządzenie; 
i) zabezpieczenia styków przewodów przed ewentualnym zalaniem. 
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2. 
Gwarancja na Aparat do poziomej elektroforezy minimum 12 miesięcy od daty protokołu odbioru bez uwag 

przedmiotu zamówienia 

3. 
Gwarancja na Zasilacz do elektroforezy minimum 24 miesiące od daty protokołu odbioru bez uwag 

przedmiotu zamówienia 

4. 

Bezpłatny serwis gwarancyjny: 
a) czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, 

faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 10 dni roboczych; 
b) naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; 
c) Wykonawca zapewni na własny koszt  odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu 

naprawy. 

5. 
zgodność z przepisami EN-61010, CE lub równoważnymi - certyfikaty wraz z dostawą przedmiotu 

zamówienia 

6. Termin dostawy max. do 10 tygodni 

7. Rok produkcji – aparat do elektroforezy wyprodukowany nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2020 r. 

8. 
Nowy, nie używany, nie będący przedmiotem demonstracyjnym, powystawowym, pochodzący z bieżącej 

produkcji modelowej. 

9. Dokumentacja techniczna urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim i/lub angielskim 

 

 

 

 


