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Pakiet 1- 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 15 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

Nr 

katalogowy/ 

nazwa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 Chlamydia trachomatis Ag

Immunoenzymatyczna i lub 

Immunochromato-graficzna. Kasetki 

umożliwiające wykonanie pojedynczego 

oznaczenia, jednocześnie posiadające 

kontrolę dodatnią testu

co najmniej 6 

miesiecy
120

2 SYFILIS 

immunochromatograficzny (paskowy 

lub kasetkowy, z wyłączeniem testów 

opartych na weglu) test do identyfikacji 

zakażeń Treponema Pallidum

co najmniej 6 

miesiecy
2 000

3 Test na krew utajoną w kale

immunochemiczny lub 

immunochromatograficzny test wykrywajacy 

ludzką hemoglobinę

co najmniej 6 

miesiecy
900

4 TEST na antygen Helikobacter Pylori w kale 
immunochemiczny lub 

immunochromatograficzny 

co najmniej 6 

miesiecy
300

5

testy na narkotyki i leki w moczu:  testy na 

poszczególne poniżej wymienine leki i 

narkotyki w panelu : 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, w pojedyńczym panelu , 

zawierajacym testy dla poszczególnych 

narkotyków lub leków wymieninych w 1 

kolumnie , zawierający pasek z  kontrolą 

dodatnią 

co najmniej 6 

miesiecy
200

6 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
120

Trwałość 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.
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Pakiet 1- 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 15 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

Nr 

katalogowy/ 

nazwa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Trwałość 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.

7 Rotawirus - antygen
immunochromatograficzny test na obecność 

rotawirusów w kale kasetka lub pasek

co najmniej 6 

miesiecy
400

8 adenowirus - antygen
immunochromatograficzny test na obecność 

adenowirusów w kale kasetka lub pasek

co najmniej 6 

miesiecy
100

9 norowirys-antygen
immunochromatograficzny test na obecność 

norowirusów w kale kasetka lub pasek

co najmniej 6 

miesiecy
100

10 Rota- adeno i norowirus  - antygen

immunochromatograficzny test na obecność 

rota, adeno i norowirósów w kale( kasetka 

lub pasek) 

co najmniej 6 

miesiecy
50

11
Szybkie testy do wykrywania Streptococcus 

z gr.A

Test kasetkowy lub paskowy 

immunochromatograficzny 

co najmniej 6 

miesiecy
300

x WARTOŚĆ OGÓŁEM x x x x x x

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



Nr postępowania ZP/14/2017 Formularz asrtymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

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

1
Surowica do identyfikacji szczepów 

Salmonella dla antygenu HM

but. zawierająca nie 

więcej niż 5ml
min. 10 mies. 2

2
Surowica do identyfikacji szczepów 

Salmonella dla antygenu DO

but. zawierająca nie 

więcej niż 5ml
min. 10 mies. 2

3
Surowica do identyfikacji szczepów 

Salmonella dla antygenu CO

but. zawierająca nie 

więcej niż 5ml
min. 10 mies. 2

4
Surowica do identyfikacji szczepów 

Salmonella dla antygenu BO

but. zawierająca nie 

więcej niż 5ml
min. 10 mies. 2

5
Surowica do identyfikacji szczepów 

Salmonella dla antygenu Hgm

but. zawierająca nie 

więcej niż 5ml
min. 10 mies. 2

6
Surowica do identyfikacji szczepów 

Salmonella dla antygenu i

but. zawierająca nie 

więcej niż 5ml
min. 10 mies. 2

7

Szybki test lateksowy do wykrycia 

antygenu O dla enteropatogennych 

szczepów Escherichia coli opis produktu poniżej min. 10 mies. 200

x WARTOŚĆ OGÓŁEM x x x x
Ad. poz. 7

Test lateksowy dla wykrycia szczepów enteropatogennych powinien zawierać:

odczynnik poliwalentny A

odczynnik poliwalentny B 

odczynnik poliwalentny C 

lateks kontrolny

płytki do oznaczeń

bagietki

Wraz z pierwszą dostawą dostarczenie instrukcji w języku polskim dla lateksu do wykrywania E.coli-szczepów enteropatogennych.

Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

Pakiet 2- Bakteriologia. Surowice do aglutynacj szkiełkowej dla Salmonella sp. Szybki test lateksowy do identyfikacji antygenów O 

enteropatogennych szczepów Escherichia coli – EPEC.

Wartość 

netto

(kol. 6 x 7)

Podatek 

VAT %

Wartość 

brutto

LP

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Postać produktu i sposób 

jego konfekcjonowania

Trwałość 

produktu w 

stanie do 

użycia od 

momentu 

dostawy

cena 

jednostkowa 

netto

Przewidywana 

ilość zamówienia 

na okres 15 m-cy

Numer 

katalogowy
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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

Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych

Co najmniej 6 miesięczna przydatność do użycia odczynników i kalibratorów 

Priorytetowe oznaczanie próbek "cito"

Pakiet 3 - Dzierżawa analizatora immunologicznego  z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu dzierżawionego  oraz 

dostawa aparatu zastępczego dla przynajmniej takich testów jak:  troponina,TSH, HCG, z podłączeniem aparatu głównego do LIS, 

instalacją wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.

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

obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy

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.

Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie 

do pamięci aparatu

System zabezpieczający przed kontaminacja kolejnych analizowanych próbek

zewnętrzny UPS

Wbudowany system kontroli wewnatrzlaboratoryjnej

PARAMETRY

Metoda chemiluminescencyjna pomiaru lub inna o równie wysokiej czułości

czas usunięcia awarii do 12 godzin, 

czas reakcji serwisu do 5 godz.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki pracy urządzenia i przebiegu 

reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego

Wykonawca zapewni obsługę serwisową na swój koszt.

POTWIERDZENIE

(wypełnia Wykonawca) - należy 

odpowiednio wskazać TAK lub NIE
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Pakiet 3 - Dzierżawa analizatora immunologicznego  z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu dzierżawionego  oraz 

dostawa aparatu zastępczego dla przynajmniej takich testów jak:  troponina,TSH, HCG, z podłączeniem aparatu głównego do LIS, 

instalacją wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.

Lp.

niezaoferowanie systemu zabezpieczającego przed 

przeniesieniem z próbki na próbkę: 0,00 pkt

oferowane parametry i funkcje

(wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio 

wskazać oferuję lub nie oferuję

zaoferowanie: 10,00 pkt

parametry oceniane
ilość punktów w krytermium parametry 

techniczne

niezaoferowanie: 0,00 pkt
1.

zaoferowanie: 10,00 pkt

niezaoferowanie: 0,00 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

3.

zaoferowanie systemu zabezpieczającego przed 

przeniesieniem z próbki na próbkę: 10,00 pkt

zaoferowanie wyłącznie kontroli 

jednoparametrowych: 0,00 pkt

zaoferowanie dla 15-30 odczynników: 5,00 pkt

zaoferowanie dla więcej niż 30 odczynników: 

10,00 pkt
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Pakiet 3 - Dzierżawa analizatora immunologicznego  z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu dzierżawionego  oraz 

dostawa aparatu zastępczego dla przynajmniej takich testów jak:  troponina,TSH, HCG, z podłączeniem aparatu głównego do LIS, 

instalacją wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.

Lp.
Nazwa oznaczonego 

parametru
Nr katalogowy

Przewidywana 

ilość 

zamówienia 

(oznaczeń) na 

okres

 15 m-cy

Sugerowana 

przez 

Wykonawcę 

ilość 

opakowań na 

okres 15 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 12 200

2 FT3 2 300

3 Ft4 3 400

4 HCG total 1 000

5 Troponina- ultraczuła o 3 900

6 PSA 2 500

7 Ca 125 500

8 Prokalcytonina 2 100

9 IgE total 400

11 HBs Ag 700

12 Toxo IgG 600

13 Toxo IgM 700

14 NT pr BNP 500

15 Anty HCV 800

16 CMV IgG 300

17 CMV IgM 400

18 Anty TPO 800

20 anty Tg 500

19 HIV Ag i anty HIV 700

20 witamina B12 600

21 HE4 500

22 insulina 800

23 witamina D3 1 100

24 progesteron 700

25 prolaktyna 600

Materiały 

zużywalne

Kontrole 

i klaibratory

x WARTOŚĆ OGÓŁEM x x x x x x

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
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Pakiet 3 - Dzierżawa analizatora immunologicznego  z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu dzierżawionego  oraz 

dostawa aparatu zastępczego dla przynajmniej takich testów jak:  troponina,TSH, HCG, z podłączeniem aparatu głównego do LIS, 

instalacją wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.

cena netto Vat % cena brutto

cena  czynszu dzierżawnego na 15 miesięcy

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 3:

Wartość brutto ogółem Pakietu 3:

Wartość netto ogółem pakietu 3 = razem wartość netto odczynników i materiałów zużywalnych + cena netto czynszu dzierżawnego analizatora immunologicznego na 15 miesiecy

Wartość brutto ogółem pakietu 3 = razem wartość brutto odczynników i materiałów zużywalnych + cena brutto czynszu dzierżawnego analizatora immunologicznego na 15 miesiecy

cena  czynszu dzierżawnego/miesiac

Dzierżawa analizatora immunologicznego, 

urządzenia zastępczego oraz wirówki 

laboratoryjnej


