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Pakiet 1. 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. 2015 Podać

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Przewidywana ilość oznaczeń na 36 miesiący dwóch aparatów łącznie -114 500 szt.  

PARAMETRY 
PARAMETRY 

GRANICZNE

POTWIERDZENIE

(wypełnia Wykonawca) - 

należy odpowiednio wskazać 

TAK lub NIE

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 50 oznaczeń na godzinę TAK

Automtyczne flagowanie patologii, podawanie histogramów dla erytrocytow, leukocytow i płytek w obu analizatorach TAK

Różnicowanie leukocytów metodą cytometrii przepływowej z rozdzialem 5 diff TAK

W pełni automatyczna konserwacja i automatyczne mycie sondy pobierającej krew TAK

W przynajmniej jednym analizatorze wymagane jest aby minimalna ilość pobieranej krwi nie większa niż 25 ul TAK

Automatyczne zczytywanie kodów paskowych z probówek w obu analizatorach TAK

Bezcyjankowa metoda pomiarowa dla hemoglobiny w obu analizatorach TAK

Dwukierunkowa komunikacja z podłączeniem obu analizatorów z systememami informatycznymi w laboratorium zamawiającego TAK

Automatyczny podajnik probówek z możliwością przekłuwania korków probówek w obu analizatorach TAK

Oprogramowanie obejmujace wewnętrzny system kontroli jakości TAK

Udział w  zewnątrzlaboratoryjnym certyfikowanym systemie kontroli jakości co najmniej 4 x do roku na koszt Wykonawcy TAK

Obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy TAK

...............................podpis  Wykonawcy
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14.

15.

16.

Lp.

1

Lp.

nazwa odczynnika 
stanowiącego przedmiot 

zamówienia niezbędnego do 
wykonania określonych 

powyżej badań na 
oferownym analizatorze

opis sposobu 
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  
(kol. 7 x kol. 12)

Vat % wartość brutto
Ilość niezbędnych 

opakowań                 
(podaje Wykonawca)

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

1.
2.
3.
4.
n.

krew kontrolna z wartościami 
"normalnymi" 
(fizjoloficznymi) przewidziana 
na co najmniej 1000 
oznaczeń / 36 m-cy

krew kontrolna z wartościami 
"patologicznymi", niskimi w 
ilości na 600 oznaczeń na 36 
m-cy

S1
suma cen poszczególnych 

odczynników 
X x X x X x x x

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w razie awarii maksymalnie do 5 godzin a usunięcie awarii do 24 godzin w dni robocze w przypadku awarii 
jednego aparatu a w przypadku awarii dwóch apatatów jednocześnie -usunięcie awarii do 10 godzin przez cały tydzień

TAK

Zewnętrzyny UPS dla obu analizatorów TAK

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego TAK

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 kryterium 

parametry techniczne

oferowane parametry 

(wypełnia Wykonawca) - należy wpisać oferuję 
lub nie oferuję

Przynajmniej jeden odczynnik - diluent- wspólny dla obu 
analizatorów

zaoferowanie: 40,00 pkt
niezaoferowanie: 0,00 pkt

...............................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 %

x

Wartość netto ogółem Pakietu 1:

Wartość brutto ogółem Pakietu 1:

Wartość netto ogółem pakietu 1= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników netto )+ cena netto dzierżawy dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej na 36 m-cy

.

Wartość brutto ogółem pakietu 1= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników brutto )+ cena brutto dzierżawy dwóch aparatów do morfologii krwi obwodowej na 36 m-cy

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

cena czynszu dzierżawnego/miesiąc
cena czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy

...............................podpis  Wykonawcy
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Pakiet 2. Dzierżawa aparatu do badania układu krzepnięcia z instalacją wirówki laboratoryjnej na probówki o pojemności co najmniej 7 ml wraz z dostawą odczynników do badań układu krzepnięcia.

Opis przedmiotu :
1 Dostawa odczynników do badań układu krzepnięcia z dzierżawą aparatu do badania układu krzepniecia 

1a. dostawa odczynników i kontroli według zajmieszczonej poniżej tabeli oraz pozostałych odcznników i akcesoriów związanych bezpośrednio z pracą aparatu- na okres 36 miesiecy
1b.dzierzawa aparatu do badań układu krzepniecia wykorzystującego  odczynniki i akesoria zawarte w ofercie - na okres 36 miesięcy

Wymagania krytyczne dotyczace cech aparatu: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 Wykonawca/Producent Podać

2 Nazwa i typ urządzenia Podać

3 Kraj pochodzenia Podać

4 Rok produkcji min. 2015 Podać

Lp.
Nazwa badania stanowiącego przedmiot 

zamówienia
Metoda badania / skład odczynnika 

Przewidywana 
ilość zamówienia 
(oznaczeń) na 
okres 36 m-cy

Ilość odczynnika 
potrzebna na 

jedno oznaczenie 

Cena jednostkowa 
netto za op. Z 

podaniem ilości 
odczynnika w 
opakowaniu

Cena 
jednostkowa 

brutto za op. z 
podaniem ilości 
odczynnika w 
opakowaniu

Ilość oznaczeń z 
jednego 

opakowania

Cena netto 1-go 
oznaczenia z 

uwzglednieniem 
kalibracji, kontroli* i 

materiałów 
zużywalnych 

Wartość netto (kol. 
4 x 10)

Vat % wartość brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13.

1
PT- czas protrombinowy wyrażony w 
postaci wskaźnika lub i aktywności oraz INR

metoda optyczna lub optyczno-mechaniczna, odczynnik 
zawierający czynnik tkankowy) tromboplastynę) o ISI nie 
większym niż 1,2

25500

2 APTT- odczynnik do oznaczania APTT 21500

3 fibrynogen metoda optyczna lub optyczno-mechaniczna metoda Clausa 1500

4
materiał kontrolny z wartościami 
normalnymi i patologicznymi do codziennej 
kontroli na każdym poziomie 

5
materiał kontrolny z wartościami 
patologicznymi do kontroli 3 x w tygodniu

6

kuwety (w przypadku kuwet sklejonych w 
rakach lub rotorach należy opisać 
wykorzystanie kuwet w raku/rotorze  do 
pojedyńczo załadowanej próbki analizy)

7

odczynniki i akcesoria niezbędne do wyżej 
wymienionych badań i aparatu należy 
wymienić wszystkie niezbędne w 
wymaganych ilościach z podaniem ilości 
zużywanej na 1 oznaczenie.

S1

możliwość dostawiania próbek pierwotnych i kuwet w czasie pracy aparatu bez konieczności przerywania pracy lub oczekiwania na skończenie analizy

możliwość określenia stężenia fibrynogenu co najmniej do 800 mg/dl

automatyczny analizator koagulologiczny z optyczno-mechaniczną lub optyczną metoda pomiarową, z zewnętrzym UPS

możliwość wykorzystania metod chromogennych,  i immunologicznych, wydajność aparatu minimum 40 na godzinę dla Pt i APTT,   

możliwość pracy na próbkach pierwotnych, wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów kreskowych zczytujacy kod z dostawianych probówek, konieczność współpracy dwukierunkowo z laboratoryjnym systemem informatycznm 

aparat powinien posiadać układ chłodzenia odczynników (przynajmniej 6 podstawowych pozycji dla PT,APTT, fibrynogenu i CaCl2 i i innych ), stałe automatyczna monitorowanie poziomu odczynników na pokładzie analizatora umożliwiające zaplanowanie ilości oznaczeń przy 
dostawianiu próbek, automatyczna kontrolę poziomu odczynników, automatyczną kalibrację,

suma wszystkich cen oferowanych odczynników 

...............................podpis  Wykonawcy
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Zamawiający zakłada wykonywanie codziennej kontroli na przynajmniej jednym poziomie

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

x cena netto vat % cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
cena czynszu dzierżawnego na 36 miesiące x

Wartość netto ogółem Pakietu 2:

Wartość brutto ogółem Pakietu 2:

wartość netto ogółem pakietu 2= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników netto )+ cena netto dzierżawy aparatu do układu krzepnięcia i wirówki na 36 m-cy.
wartość brutto ogółem pakietu 2= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynników brutto )+ cena brutto dzierżawy aparatu do układu krzepnięcia i wirówki na 36 m-cy.

dzierżawa aparatu do układu krzepnięcia i wirówki

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w razie awarii maksymalnie do 5 godzin a usunięcie awarii do 12 godzin

Udział w zewnątrzlaboartoryjnej  kontroli jakości przynajmniej 1 x na kwartal

...............................podpis  Wykonawcy
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Pakiet 26. BAKTERIOLOGIA. Testy identyfikacyjne do wykrywania Enterobacteriaceae.

LP
 OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA
Postać produktu i sposób 
jego konfekcjonowania

Trwałość produktu w 
stanie do użycia

Numer 
katalogowy

Cena netto 
opakowania/zest.

Przewidywana 
ilość zamówienia 

na okres 
36 m-cy

jednostka 
miary

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość 
netto

(kol. 7 x 9)

Podatek 
VAT %

Wartość 
brutto

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

1

Pełny zestaw umożliwiający 
identyfikację szczepów bakterii 
jelitowych za pomocą co najmniej 
16 testów biochemicznych 
stanowiących 1 panel 
diagnostyczny

Płytki z mikroprobówkami 
zawierające testy 

biochemiczne. 
min. 8 mies. 1500 testy

1a)* Odczynnik do testu 
fenyloalanina

ilość odczynnika 
wystarczająca na 

wykonanie 1500 testów
min. 8 mies. 1500 testy

1b)* Odczynnik do testu indol
ilość odczynnika 
wystarczająca na 

wykonanie 1500 testów
min. 8 mies. 1500 testy

2 olej parafinowy sterylny

parafina do stwarzania 
warunków mikroareofilnych 

odczynnik płynny w 
buteleczkachn nie 

większych niż 25 ml 

min. 8 mies. 60 but.

3
Test do wykrycia oxydazy 
cytochoromowej

op nie większe niż 50 
testów

min. 8 mies. 600 testów

x Wartość ogółem X X X X X X X X

*Pozycje 1a) i 1b) jeżeli nie ma ich w zestawie do pozycji nr 1

Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości.                                                                                                                                                                                                                        

Wraz z testami biochemicznymi konieczne jest jednorazowe dostarczenie porównawczej skali barw do odczytu poszczególnych reakcji biochemicznych oraz elektronicznej książki kodów - 

instrukcje w języku polskim

...............................podpis  Wykonawcy


