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Załącznik  nr 4 do siwz

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

na dostawę sprzętu badawczego dla Laboratorium Kryminalistycznego  KWP W Szczecinie

Sekwenator genetyczny

Lp Opis przedmiotu zamówienia

Producent/
Model/Typ/Numer

Katalogowy
oferowanego sprzętu*

j.m ilość
Cena jednostkowa

brutto**

Wartość
brutto
(zł)***

1 2 3 4 5 6 7

1 Urządzenie przeznaczone do:                                                                                            
-elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA,
- zbierania danych o długościach rozdzielonych fragmentów DNA z wykorzystaniem 
zjawiska wzbudzania i rejestrowania fluorescencji.
Parametry techniczne                                                                                               
-możliwość załadowania do sekwenatora dwóch płytek 96 dołkowych,
- system 8 kapilarny,
- kapilary o długości 36 cm,
- średnia przepustowość około 300 próbek/dzień,
- pobór prądu nie większy niż 20 A,
- napięcie elektroforezy do 20kV,
- temperatura działania 15şC do 30şC,
- wilgotność 20-80% (bez kondensacji),
- laser długowieczny, stałe źródło wzbudzenia lasera, długość fali 
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elektromagnetycznej 505 nm,
- oznaczenie dat przydatności, okresu przydatności, zużycia kalibracji, numerów partii
przy pomocy czytników RFID,
- możliwość zastosowania protokołu normalizacji pomiędzy kapilarami oraz 
uruchomieniami urządzenia,
- odczynniki takie jak: polimer, bufor katodowy, bufor anodowy, odczynnik 
kondycjonujący w postaci gotowych do użycia.                                                               
Urządzenie wyposażone w komputer wraz z monitorem:
komputer 
- co najmniej w konfiguracji zalecanej przez producenta urządzenia,
- kompatybilny z systemami operacyjnymi  Windows 7 lub nowszym,
- z oprogramowaniem do sterownia sekwenatorem oraz do analizy wyników badań (w 
wersji Full).                                                                                                           
Monitor 
- co najmniej 21 cali.                                                                                                         
Oprogramowanie sterujące urządzenie
Minimalne wymagane parametry / funkcje
Oprogramowanie otwarte, w najnowszej wersji, pozwalające użytkownikowi na 
wprowadzanie dowolnych protokołów i aplikacji dostosowanych do odczynników 
różnych producentów, śledzenie danych powiązanych z protokołami.
Program pozwalający na gromadzenie danych w sposób uporządkowany, łatwy do 
zweryfikowania i umożliwiający generowanie raportów.
Generowane raporty powinny dokumentować procesy realizowane przez protokoły 
zgodnie z przeznaczeniem urządzenia, zawierające m.in. dane dotyczące procesu, 
badanych próbek.
Oprogramowanie musi monitorować przebieg procesów. Wszelkie błędy pracy 
urządzenia powinny być alertowane.
Oprogramowanie powinno umożliwić włączenie w przyszłości urządzenia do systemu
LIMS.
Oprogramowanie do zbierania danych pozwalające na ocenę ich jakości w czasie 
rzeczywistym.
Oprogramowanie informujące o wykorzystaniu elementów systemu (zużycie 
odczynników, kapilar)  oraz z funkcją przypominania o czynnościach konserwujących 
urządzenie.
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Komputer do analizy wyników badań
Minimalne wymagane parametry / funkcje
- komputer w konfiguracji optymalnej, zalecanej przez producenta oprogramowania,
- kompatybilny z systemami operacyjnymi  Windows 7 lub nowszym,
- kompatybilny z komputerem sterującym urządzeniem, 
- z monitorem o przekątnej co najmniej 24 cali.
Oprogramowanie do analizy wyników badań genetycznych
Minimalne wymagane parametry / funkcje
Oprogramowanie otwarte, w najnowszej wersji, pozwalające użytkownikowi na 
wprowadzenie dowolnych protokołów i aplikacji dostosowanych do odczynników 
różnych producentów.
Oprogramowanie umożliwiające analizę wyników badań genetycznych ( także 
mieszanin DNA) w oparciu o algorytm testowania hipotez alternatywnych. 
Zainstalowane w wersji"client"na odrębnym kompputerze, niezależnym od komputera
sterującego urządzeniem.                                                                                                  
Szkolenie i wsparcie techniczne
Szkolenie pracowników Zamawiającego 
w zakresie obsługi, konserwacjii użytkowania urządzenia, metod programoania, 
generowanie protokołów oraz wsparcie w zakresie  uzytkowo-technicznym w 
siedzibie Zamawiającego, zapewniające ciagłość pracy aparatu w całym okresie 
trwania gwarancji, wliczone w cenę zakupu.
Autoryzowany serwis
-dostępny na terenie Polski,
-dostepność cześci zamiennych przerz okres co najmniej10 lat od momentu instalacji 
urządzenia,
-naprawy w siedzibie Zamawiającego.
Pakiet startowy:
-układ 8 kapilarny
- polimer POP-4;
-zestaw byforów: anodowy i katodowy;
-zestaw odczynników do genotypowania w polimorficznych układach genetycznych 
zlokalizowanych na chromosomach autosomalnych;
-zestaw odczynników do genotypowania w polimorficznych układach genetycznych 
zlokalizowanych na  chromosomie płciY.
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Urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie UE.
Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramoania w jezyku polskim. Zamawiający 
dopuszcza dostarczenie instrukcji w języku angielskim.

Razem brutto

**/***Cenę w kolumnie 6 i 7 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.
* w kolumnie 3 należy wpisać wszystkie wymagane parametry dotyczące urządzenia

................................. ....................................................................................................
Miejscowośc data (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy
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