
Załącznik nr 3.1 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 1    Analiza DNA w systemach multipleksowych or az ocena ilo śći DNA

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilo ść
Cena 

jednostkowa 
brutto

Warto ść brutto 
(zł)

Wymagania
Nazwa zaoferowanego 

asortymentu/producent/ 
nr katalogowy

1

Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFISTR NGM Kit  lub 
równowa żny:
Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 15 loci STR i locus 
Amelogeniny                                                                                                             
- gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do 
jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji 
fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora AB 3500 w 
następujących loci:                
- znakowany barwnikiem 6FAM: D10S1248, VWA, D16S539, D2S1338,
- znakowany barwnikiem VIC: amelogenina, D8S1179, D21S11, D18S51,
- znakowany barwnikiem NED: D22S1045, D19S433, TH01,FGA,
- znakowany barwnikiem PET: D2S441, D3S1358, D1S1656, D12S391,
- gwarantujący pełną kompatybilność wyników analizy DNA z wynikami 
zgromadzonymi w bazie danych DNA, prowadzonej w 10 loci STR 
systemu SGM Plus,
- zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR 
(mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych j/w 
primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie 
analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli),                                                                                  
- z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi                
ustawieniami posiadanego aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID   z 
oprogramowaniem GeneMapper ID-X, użytkowanym do automatycznego 
genotypowania próbek,
- kompatybilny ze standardem wielkości znakowanym fluorescencyjnie w 
zakresie długości fragmentów 20-600bp,
- zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach 
sądowych,
- wystarczający na 200 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25 µl,
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw 
wymienionych powyżej odczynników.

op 7

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 9 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
na dostawy odczynników  i materiałów laboratoryjnyc h



2

Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFISTR MiniFil er Kit lub 
równowa żny:                                                                                     
Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 8 loci STR i locus 
Amelogeniny
- gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do 
jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji 
fragmentów ludzkiego DNA, przy użyciu analizatora AB 3500 w 
następujących loci:
- znakowany barwnikiem 6FAM: D13S317, D7S820,
- znakowany barwnikiem VIC: amelogenina, D2S1338, D21S11, 
- znakowany barwnikiem NED: D16S539, D18S51, 
- znakowany barwnikiem PET: CSF1PO, FGA,
- zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR 
(mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych j/w 
primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie  w  
zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli),                                                                                      
-        z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi 
ustawieniami posiadanego aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID        z 
oprogramowaniem GeneMapper ID-X, użytkowanym do automatycznego 
genotypowania próbek,
- kompatybilny ze standardem wielkości znakowanym fluorescencyjnie w 
zakresie długości fragmentów 20-600bp,
- zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej                  w 
badaniach sądowych,
- wystarczający na 100 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25 µl,
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw 
wymienionych powyżej odczynników

op. 1

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 9 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia
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Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFISTR Y filer  Kit lub 
równowa żny:
Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 17 loci STR chromosomu Y                                                                                                  
- gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do 
jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji 
fragmentów ludzkiego DNA, przy użyciu analizatora AB 3500, w 
następujących loci: DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, 
DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATTA 
H4, DYS437, DYS438, DYS448,
- zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR 
(mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie 
primerów i termostabilną polimerazę DNA o własnościach Hot Start i 
aktywności 5 U/µl), kontrolę ludzkiego męskiego DNA o stężeniu 0,1 ng/µl 
o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kontrolę 
ludzkiego żeńskiego DNA o stężeniu 10ng/ul o zdefiniowanym  haplotypie 
w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli,                             
-z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem 
posiadanego aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID z oprogramowaniem 
GeneMapper ID-X, użytkowanym do automatycznego genotypowania 
próbek,
-zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach 
kryminalistycznych i sądowych,
- wystarczający na 100 próbek reakcji PCR, prowadzonej w objętości 
reakcyjnej 25 µl,
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw 
wymienionych powyżej odczynników.

op. 2

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 4 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia
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Standard   wielko ści GeneScan 600 Liz Size standard V.2.0 lub 
równowa żny :                                                                                
Standard wielkości  20 – 600 bp FG GENESCAN-600 LIZ Size standard 
(w op. 2x 200µl)                                                                                                            
- gotowy do użycia, służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA 
w zakresie od 20 do 600 bp;                                                                                                         
- zawierający fragmenty DNA o znanej wielkości (bp): 
20,40,60,80,100,114,120,140,160,180,200,214,220,246,250, 
260,280,300,314,320,340,360,380,400,414,420,440,460,480, 
500,514,520,540,560,580,600;
- znakowany barwnikiem fluorescencyjnym LIZ,                                                                            
- z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami do identyfikacji 
osobniczej przedstawianymi w tabeli na poz. od 1 do 3 oraz spektralnymi 
ustawieniami posiadanego aparatu Genetic Analyzer AB 3500,                                                                                 
- umożliwiający użycie funkcji normalizacji uzyskanych wyników przy 
zastosowaniu analizatora   Genetic Analyzer AB 3500,                                                                       
- konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu wystarczającym na 800 
analiz

op. 4

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 6 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

5

Polimer do elektroforezy Performance Optimizend Pol imer 3500 
Series lub równowa żny:                                                                        
Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparatach AB 3500
POP-4 /384/ 
-gotowy do użycia, zwalidowany  do stosowania w genetyce sądowej, o 
własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w 
aparacie AB 3500 Genetic Analyzer HID,
-optymalizowany do użycia w analizach STR, jako medium separacyjne 
fragmentów w warunkach denaturujących, AB 3500 Genetic Analyzer 
HID,
-o własnościach i usieciowieniu umożliwiających prawidłowy rozdział i 
analizę fragmentów STR o długości 35-500 bp,                           
-  o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów 
(z maksymalnie dopuszczalnym błędem+/- 0,5 bp), 
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu rozpoznawalnym przez 
system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID-
Radio Frequency Identification) pozwalający na przeprowadzenie do 384 
analiz po zainstalowaniu,

op. 10

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 4 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia
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Anode Buffor Container 3500 Series lub równowa żny:
Bufor anodowy do elektroforezy kapilarnej w aparacie AB 3500                                                                                           
- bufor anodowy rekomendowany przez producenta aparatu AB 3500 
Genetic Analyzer HID do prawidłowego przeprowadzenia procesu 
elektroforezy kapilarnej,
- w opakowaniu przygotowanym do bezpośredniego zainstalowania w 
aparacie po uprzednim usunięciu zabezpieczającej foli,
- konfekcjonowany fabrycznie po 4 sztuki w opakowaniu,
- w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu 
pracy i daty ważności odczynników (RFID-Radio Frequency 
Identification).

op. 4

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 4 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

7

Cathode Buffor Container 3500 Series lub równowa żny:
Bufor katodowy do elektroforezy kapilarnej w aparacie AB 3500                                                                                            
- bufor katodowy rekomendowany przez producenta aparatu AB 3500 
Genetic Analyzer HID do prawidłowego przeprowadzenia procesu 
elektroforezy kapilarnej,
- w kontenerze składającym się z dwóch oddzielnych pojemników; lewego 
przewidzianego na katodowy bufor do elektroforezy, prawego 
umożliwiającego przemycie kapilar i usuwanie zużytego polimeru 
pomiędzy nastrzykami,
- konfekcjonowany fabrycznie po 4 sztuk w opakowaniu,
- w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu 
pracy i daty ważności odczynników (RFID-Radio Frequency Identification)

op. 4

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 4 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

8

Septa Cathode buffer CNTR RUO 3500 lub równowa żny:                                        
Przykrywki do kontenera na bufor katodowy                                                      
- zestaw przykrywek do kontenera na bufor katodowy, zalecany przez 
producenta aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HD                                                                                   
- konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 10 sztuk.

op. 2

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 4 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia
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Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Opical 96 well Reakt ion Plate lub 
równowa żne
Mikropłytki reakcyjne 96 well MicroAmp Optical Reaction Plate                   
- z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml,
- optycznie (fluorescencyjnie) neutralne,
-kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego 
bloku, posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego 
podajnika próbek posiadanego aparatu AB3500,
- spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką 
PCR,
- konfekcjonowane fabrycznie po 20 sztuk w opakowaniu,

op. 8

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 12 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

10

96 well-septa for 3500 Series lub równowa żny:                            
Przykrywki do płytek 96 dołkowych 
- zestaw przykrywek do płytek 96 dołkowych, zalecanych przez 
producenta aparatu AB 3500 Genetic Analyzer HID,
- konfekcjonowany fabrycznie po 20 sztuk w opakowaniu

op. 8

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 12 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

11

Kapilary 3500 Capillary Array 36 cm lub równowa żny:
Zestaw kapilar do aparatu AB 3500 FG, Capillary Array 8-Cap 36 cm 
RUO
- zestaw 8 kapilar w jednym elemencie gotowym do zamontowania w 
posiadanym aparacie AB 3500 Genetic Analyzer HID,
-wyposażony w elektroniczny kod umożliwiający rozpoznanie produktu 
przez aparat AB 3500 Genetic Analyzer HID,
- konfekcjonowany fabrycznie                                                                            
– 1 sztuka w opakowaniu

op. 2

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 12 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia
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DS-33 Matrix Standard Kit (Dye Set G 5) lub równowa żny:                                                                                      
Zestaw standardów matrycy do aparatu AB 3500                                             
- gotowy do użycia, służący do wygenerowania matrycy potrzebnej do 
analizy znakowanych fluorescencyjnie fragmentów DNA (6-FAM, VIC, 
NED, PET, LIZ) w aparacie AB 3500 Genetic Analyzer HID,                                                            
- wystarczający do wykonania 8 matryc,                          
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 25g

op. 2

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 9 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

13

Hi-Di Formamid:
- gotowy do użycia, wysoko dejonizowany formamid, służący do 
stabilizacji jednoniciowego DNA przed procesem elektroforezy kapilarnej 
w posiadanym aparacie AB 3500 Genetic Analyzer HID,
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu po 5ml 

op. 8

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 9 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

14

Conditioning Reagent 3500 Series lub równowa żny:
Bufor kondycjonujący do aparatu AB 3500                                                        
- gotowy do użycia odczynnik stosowany do przygotowania i przemywania 
pompy polimeru w aparacie Genetic Analyzer 3500
- stosowany w pompie przy wymianie polimeru,
- w opakowniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy 
i daty ważności odczynników (RFID-Radio Frequency Identification)

op. 6

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 4 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia
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Zestaw multipleksowy Quantifiler Duo DNA Quantifica tion Kit lub 
równowa żny:
Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego i ludzkiego 
męskiego DNA techniką „real time PCR”                                                              
- stosowany w badaniach kryminalistycznych do ilościowego oznaczania 
ludzkiego i ludzkiego męskiego DNA w śladach biologicznych,
- gotowy do użycia, zawierający komplet odczynników niezbędnych do 
jednoczesnego oznaczania ilości ludzkiego i ludzkiego męskiego DNA w 
jednej reakcji „real time PCR”, z wykorzystaniem będącego na 
wyposażeniu aparatu ABI PRISM 7500 oraz oprogramowania 7500 
Sequence Detection Software ver. 1.2.3,
- kompatybilny z technologicznymi i spektralnymi właściwościami aparatu,
- o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w 
zakresie od 0,023 ng/µl do ponad 50 ng/µl,
- wystarczający do wykonania 400 reakcji,
- konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw 
reagentów

op. 7

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 9 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

16

MicroAmp® optical 96-well Reaction Plates with Barc ode lub 
równowa żne:
Mikropłytki reakcyjne 96 well Optical Reaction Plate                                                             
-opakowanie optycznie neutralnych płytek do posiadanych przez 
zamawiającego aparatu 9700 PCR System 96-well blokiem, Real-Time 
PCR Systems 7500 z 96 well blokiem,
-konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu po 20 sztuk

op. 8

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 12 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

17

MicroAmp Optical Adhesive Covers lub równowa żny:                                          
Przezroczyste, samoprzylepne przykrywki do płytek 96 dołkowych                                                                                              
- zestaw przezroczystych, samoprzylepnych przykrywek zalecanych przez 
producenta aparatu 7500 Real-Time PCR Systems z 96 well blokiem                                                             
- konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu po 100 sztuk

op. 1

Karta 
charakterystyki

Termin ważności 
min. 9 miesięcy od 
daty dostarczenia

Termin dostawy do 
2 tygodni od daty 

złożenia 
zamówienia

Razem



…………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,

w przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawcy


