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Pakiet 2 - Odczynniki lateksowe , szybkie testy immunochemiczne  oraz barwniki

Lp NAZWA OZNACZANEGO PARAMETRU
POSTAĆ ODCZYNNIKA I SPOSÓB 

KONFEKCJONOWANIA

Trwałość 

odczynników 

roboczych 

gotowych do 

użycia

CENA NETTO 

1 ml/ szt 

odczynnika

CENA netto 

1 zestawu

Przewidywana 

ilość zamówienia 

na okres 12 m-

cy

Zalecana przez 

Wykonawcę ilość ml/ 

szt odczynnika 

potrzebna do 

wykonania podanej 

przez zamawiającego 

ilości badań (kol. 7)

Wartość 

netto 

(kol 5 x 7)

Podatek 

VAT %

Wartość 

brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1 Chlamydia trachomatis Ag

Immunoenzymatyczna i lub Immunochromato-

graficzna. Kasetki umożliwiające wykonanie 

pojedynczego oznaczenia, jednocześnie 

posiadające kontrolę dodatnią testu

co najmniej 

6 miesiecy
150

2 SYFILIS 

immunochromatograficzny ( paskowy lub 

kasetkowy) lub aglutynacyjny ( z 

wyłączeniem testów opartych na weglu) test 

do identyfikacji zakażeń Treponema Pallidum

co najmniej 

6 miesiecy
1 600

3 Test na krew utajoną w kale o czułości 40 ng/ml
immunochemiczny lub immunochromatograficzny 

test wykrywajacy ludzką hemoglobinę

co najmniej 

6 miesiecy
1 200

4

testy na narkotyki i leki w moczu: pojedyńcze testy 

na poszczególne poniżej wymienine leki i narkotyki 

: 1.opiaty ( morfina), 2-ecstazy, 3-marihuana, 4-

cocaina, 5-metamfetamina, 6-metadon, 7-

benzodiazepiny, 8-trójcykliczne antydepresanty, 9-

barbiturany, 10 amfetamina

Immunochemiczny (immunochromatograficzny), 

kasetkowy lub paskowy, osobny dla poszczególnych 

narkotyków lub leków, zawierający pasek z  kontrolą 

dodatnią 

co najmniej 

6 miesiecy
1 200

5 Waaler-Rosea test - czułość > lub =5 mg/l
Latexowy,zestaw zawierający kontrolę dodatnią i 

ujemną,+karty do testów i patyczki do mieszania

co najmniej 

6 miesiecy
200

6 Rotawirus - antygen
immunochromatograficzny test na obecność 

rotawirusów w kale kasetka lub pasek

co najmniej 

6 miesiecy
300

7 Szybkie testy do wykrywania Streptococcus z gr.A
Test kasetkowy lub paskowy 

immunochromatograficzny 

co najmniej 

6 miesiecy
200

x WARTOŚĆ OGÓŁEM x x x x x x x

Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

Twałość odczynników gotowych do użycia ( czyli po ewentualnym  wstępnym przygotowaniu   ) powinna być na tyle długa aby można było wykorzystać odczynnik do końca przy założeniu, że 

laboratorium może wykonać do 7 oznaczeń dziennie.

...............................

podpis  Wykonawcy
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Pakiet 3 - Testy z zakresu immunoserologii tranfuzjologicznej.

Wymagania:

1. Testy kolumnowe ,z żelem lub mikrokulkami separujacymi aglutynaty krwinek od krwinek niezaglutynowanych

2. Kolumny umieszczone na mikrokartach zawierajace nie wiecej niż 6 kolumn na jednj karcie

3. Czas wykonania badania z wirowaniem nie dłyższy niż 30 minut

4. Wysoka czułość 

5. Brak wymogu płukania krwinek po inkubacji przy PTA

LP  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA

Przewidywana ilość  

zamówieniana 

okres12m-cy

Numer 

katalogowy

Cena 

jednostkowa 

netto 

Ilość szt. w 

op.

Cena netto 

op.

Wartość 

netto 

(kol. 4 x 6)

Podatek 

VAT %
Wartość brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1 Testy mikrokolumnowe do testów 

antyglobulinowych bezpośredniego i 

pośredniego  

Testy mikrokolumnowe do testów 

antyglobulinowych bezpośredniego i 

pośredniego  techniką mikrokolumnową 

zawierajace odczynnik antyglobulinowy 

wraz z anty Cd3

1440 pojedyńczych testów

2 Końcówki do zaoferowanej pipety w 

poz. 4 x
1440 końcówek

3 odczynnik o niskiej sile jonowej do 

zawieszania krwinek czerwonych do 

kolumn zgodnie z zaleceniem 

producenta

x

podaje Wykonawca:

LP

Ilość miesięcy

Cena jedn. 

netto 

za 1 m-c

Producent

Wartość 

netto 

(kol. 4 x 5)

% VAT Wartość brutto

4 12

x WARTOŚĆ OGÓŁEM x x x x x x x

Testy mikrokolumnowe w technologii żelowej lub mikrokulkowej do wykrwywania i identyfikacji przeciwciał i wykonywania prób zgodnosci z zakresu immunologii 

transfuzyjnej.

Opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa wirówki do kart i pipety do nakrapania odczynników i krwinek

Nazwa

6. Raz do roku udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie wykrywania przeciwciał antyerytrocytarnych - należy uwzględnić w cenie oferty w 

pkt. 1

...............................

podpis  Wykonawcy
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Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

Wykonawca zapewni na swój koszt wirówkę do kart i pipetę do nakrapiania odczynników i krwinek 

...............................

podpis  Wykonawcy
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Pakiet 10 - Dzierżawa dwóch automatycznych aparatów do morfologii krwi obwodowej wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej. 

1 Wykonawca/Producent Podać

2 Nazwa i typ urządzenia Podać

3 Kraj pochodzenia Podać

4 Rok produkcji min. 2011 Podać

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Zewnętrzyny UPS dla obu analizatorów TAK

obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy TAK

czas reakcji serwisu gwarancyjnego w razie awarii maksymalnie do 5 godzin a usunięcie awarii do 24 godzin w dni robocze TAK

oprogramowanie obejmujace wewnętrzny system kontroli jakości TAK

udział w międzynarodowym zewnątrzlaboratoryjnym systemie kontroli jakości na koszt Wykonawcy TAK

dwukierunkowa komunikacja z podłączeniem obu analizatorów z   systememami informatycznymi   w laboratorium zamawiajacego TAK

automatyczny podajnik probówek z mozliwością przekłuwania korków probówek w obu analizatorach TAK

automatyczne zczytywanie kodów paskowych z probówek w obu analizatorach TAK

bezcyjankowa metoda pomiarowa dla hemoglobiny w obu analizatorach TAK

w pełni automatyczna konserwacja  i automatyczne mycie sondy pobierajacej krew TAK

W przynajmniej jednym analizatorze wymagane jest aby minimalna ilość pobieranej krwi nie większa niż 30 ul TAK

automtyczne flagowanie patologii , podawanie histogramow dla erytrocytow,leukocytow i płytek w obu analizatorach TAK

różnicowanie leukocytów  metodą cytometrii przepływowejw przynajmniej jednym analizatorze ( z rozdzialem 5 diff) TAK

Analizatory powinny oznaczać  analitycznie (nie wyliczać z innych parametrów) co najmniej następujące parametr: erytrocyty, płytki 

,hemoglobinę, leukocyty z czego przynajmniej jeden analizator powinien rozdzielać leukocyty na 5 populacji:  na neutrofile, limfocyty, 

momocyty, eozynofile i bazofile ( aparat 5 diff) z możliwością szybkiego i łatwego przejścia na opcję wykonywania badania bez rozdziału 

leukocytów na 5 populacji, pozwalającą na zaoszczędzenie odczynników. Drugi analizator powinien rozdzielać leukocyty na co najmniej 3 

populacje Liczba wszystkich podawanych parametrów hematologicznych (przeliczanych) nie może być  mniejsza niż 18 w przypadku 

aparatu 3 diff a  w przypadku aparatu 5 diff nie może być mniejsza niż 24 parametry.

TAK

Wydajność w przypadku każdego z  analizatorów co najmniej 60 oznaczeń na godzinę TAK

Przewidywana ilość oznaczeń na 12 miesięcy dwóch aparatów łącznie -38000 szt.  ( w przypadku oferowania aoparatu 3 i 5 diff Zamawiający przewiduje 

wykonywanie ok.35 %  analiz  na 5 diff i ok.65 % na 3 diff )

PARAMETRY 
PARAMETRY 

GRANICZNE

POTWIERDZENIE

(wypełnia 

Wykonawca) - należy 

odpowiednio wskazać 

TAK lub NIE

...............................

podpis  Wykonawcy
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16.

Lp.

1

Lp.

nazwa odczynnika 

stanowiącego przedmiot 

zamówienia niezbędnego do 

wykonania określonych 

powyżej badań na 

oferownym analizatorze

opis sposóbu 

konfekcjonowania 

odczynników

ilość odczynnika 

zużywana na jedno 

oznaczenie

Termin 

przydatności 

do użycia po 

otwarciu 

opakowania

Numer 

katalogowy

Cena netto 

za 1 

opakowanie

cena 1-

oznaczenia 

netto

wartość 

netto
Vat %

wartość 

brutto

1.

2.

3.

4.

n.

krew kontrolna z wartościami 

"normalnymi" 

(fizjoloficznymi) przewidziana 

na co najmniej 500 oznaczeń 

/ 12 m-cy

krew kontrolna z wartościami 

"patologicznymi , niskimi w 

ilości na 300 oznaczeń na 12 

m-cy

S1
suma cen poszczególnych 

odczynników 
X x X x X x x

Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane 

parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z 

warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

parametry oceniane
ilość punktów w krytermium 

parametry techniczne

oferowane parametry 

(wypełnia Wykonawca) - należy wpisać 

oferuję lub nie oferuję

Przynajmniej jeden odczynnik - diluent- wspólny dla obu 

analizatorów

zaoferowanie: 4,00 pkt

niezaoferowanie: 0,00 pkt

zapewnienie odpowiednich warunków pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora 

ściennego
TAK

...............................

podpis  Wykonawcy
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Odczynniki i materiały zużywalne muszą być kompatybilne z dzierżawionymi aparatami do morfologii krwi obwodowej.

Termin ważności odczynników od momentu dostawy - min. 6 m-cy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy

Udział w zewnątrzlaboartoryjnej  kontroli jakości przynajmniej 1 x na kwartal

vat %
cena  czynszu dzierżawnego/miesiac
cena  czynszu dzierżawnego na 12 miesięcy

Wartość netto ogółem Pakietu 10:

Wartość brtto ogółem Pakietu 10:

wartość netto ogółem pakietu 10= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników  netto )+ cena netto dzierżawy dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej na 12 m-cy

.

wartość brutto ogółem pakietu 10= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników  brutto )+ cena brutto dzierżawy dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej 

na 12 m-cy

dzierżawa dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej
x cena netto cena brutto

...............................

podpis  Wykonawcy
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1 Wykonawca/Producent Podać

2 Nazwa i typ urządzenia Podać

3 Kraj pochodzenia Podać

4 Rok produkcji min. 2012 Podać

Lp
PARAMETRY 

GRANICZNE

1 Tak

2 Tak

3 Tak

4 Tak

5 Tak

6 Tak

7 Tak

8 Tak

9 Tak

10 Tak

11 Tak

12 Tak

13 Tak

14 Tak

15 Tak

16 Tak

17 Tak

18 Tak

czas reakcji serwisu do 5 godz.

obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy

PARAMETRY

Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych

Priorytetowe oznaczanie próbek "cito"

Wydajność analizatora nie mniejsza niż 60 oznaczeń/ godzinę 

Możliwość wykonania min 15 oznaczeń z jednej próbki

System chłodzenia odczynników na pokładzie

Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce

Szybkość otrzymania wyników markerów kardiologicznych do 10 minut

Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana 

automatycznie do pamięci aparatu

czas usunięcia awarii do 12 godzin, 

Co najmniej 6 miesięczna przydatność do użycia odczynników i kalibratorów 

System zabezpieczający przed kontaminacja kolejnych analizowanych 

próbek

zewnętrzny UPS

Wbudowany system kontroli wewnatrzlaboratoryjnej

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki pracy urządzenia i przebiegu reakcji 

poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego

Wykonawca zapewni obsługę serwisową na swój koszt.

Pakiet nr 11 - Dzierżawa analizatora immunologicznego  z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu 

dzierżawionego  oraz dostawa aparatu zastępczego dla przynajmniej  markerów zawału mięśnia sercowego ( troponiny) , z 

podłączeniem aparatu głównego do LIS , instalacją wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na co najmniej 36 probówek 

nie mniejszych niż 5 ml.

Metoda chemiluminescencyjna pomiaru lub inna o równie wysokiej czułości

POTWIERDZENIE

(wypełnia Wykonawca) - należy 

odpowiednio wskazać TAK lub 

NIE

...............................

podpis  Wykonawcy
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Lp.

Lp.
Nazwa oznaczonego 

parametru
Nr katalogowy

Przewidywana 

ilość 

zamówienia 

(oznaczeń) na 

okres

 12 m-cy

Sugerowana 

przez 

Wykonawcę 

ilość 

opakowań na 

okres 12 m-

cy

Cena netto 

jednego 

oznaczenia

Cena netto 

oznaczenia z 

uwzględnieniem 

kosztów kalibracji, 

kontroli i 

materiałów 

zużywalnych

Cena netto 

jednego op.

WARTOŚĆ 

NETTO                               

(kol. 4 x 7)

Podatek 

VAT %

WARTOŚĆ 

BRUTTO

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1 TSH 9400

2 FT3 1500

oferowane parametry i funkcje

(wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio 

wskazać oferuję lub nieoferuję

zaoferowanie: 4,00 pkt

niezaoferowanie systemu zabezpieczającego przed 

przeniesieniem z próbki na próbkę: 0,00 pkt

niezaoferowanie: 0,00 pkt

Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane 

parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z 

warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

parametry oceniane
ilość punktów w krytermium parametry 

techniczne

zaoferowanie: 4,00 pkt
2.

4.

Automatyczne monitorowanie stanu odczynników

Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over 

lub inny równocenny system zabezpieczający przed przeniesieniem z 

próbki na próbkę

Materiał kontrolny wieloparametrowy

Automatyczne rozcieńczenie próbki

1.

3.

zaoferowanie systemu zabezpieczającego przed 

przeniesieniem z próbki na próbkę: 4,00 pkt

zaoferowanie wyłącznie kontroli 

jednoparametrowych: 0,00 pkt

zaoferowanie dla 15-30 odczynników: 2,00 pkt

zaoferowanie dla więcej niż 30 odczynników: 

4,00 pkt

niezaoferowanie: 0,00 pkt

...............................

podpis  Wykonawcy
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3 Ft4 2100

4 HCG total 700

5 Troponina- ultraczuła o 

czułości co najmniej 0,003 

ng/ml

3600

6 PSA 1500

7 Ca 125 400

8 Prokalcytonina 800

9 IgE total 200

11 HBs Ag 700

12 Toxo IgG 400

13 Toxo IgM 500

14 Anty HBS 300

15 Anty HCV 600

16 CMV IgG 300

17 CMV IgM 300

18 Anty TPO 600

19 HIV Ag i anty HIV 500

20 Różyczka IgG 200

21 HE4 400

22 insulina 400

23 witamina D3 500

24 progesteron 500

25 prolaktyna 400

Materiały 

zużywalne

Kontrole 

i klaibratory

x WARTOŚĆ OGÓŁEM x x x x x x x

cena netto Vat % cena brutto

cena  czynszu dzierżawnego/miesiac

cena  czynszu dzierżawnego na 12 miesięcy

UWAGA! Jeśli dana pozycja wymaga produktów objętych różną stawką podatku vat, należy podać je oddzielnie tak, aby umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie 

prawidłowości obliczeń wartości brutto.

n

n

Dzierżawa analizatora immunologicznego, 

urządzenia zastępczego oraz wirówki 

laboratoryjnej

...............................

podpis  Wykonawcy
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Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

Wykonawca przedstawi ilość oraz koszty kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych  koniecznych do  oznaczeń wykazanych w tabeli parametrów

Wartość netto ogółem Pakietu 11:

Wartość brtto ogółem Pakietu 11:

Wartość netto ogółem pakietu 11 = razem wartość netto odczynników i materiałów zużywalnych + cena netto czynszu dzierżawnego analizatora immunologicznego na 12 miesiecy

Odczynniki i materiały zużywalne muszą być kompatybilne z zaoferowanym do dzierżawy analizatorem immunologicznym oraz z urządzeniem zastępczym

Wartość brutto ogółem pakietu 11 = razem wartość brutto odczynników i materiałów zużywalnych + cena brutto czynszu dzierżawnego analizatora immunologicznego na 12 miesiecy

...............................

podpis  Wykonawcy


