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FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY po zmianie z dnia 13.10.2015 r. 

 

 

  

  

Pakiet 1 - Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników oraz zagwarantowaniem autoryzowanego serwisu 
 

Producent ………………………… 

Nazwa / Model / Typ ………………………… 
 

Warunki graniczne TAK/NIE Opis parametrów 
Liczba punktów za parametry 

techniczne 

Fabrycznie nowy analizator biochemiczny, nabiurkowy lub 

wolnostojący, pracujący w pełni otwartym systemie 

odczynnikowym 

TAK/ podać  

Analizator wolnostojący TAK – 

1pkt 

Analizator nabiurkowy TAK - 0pkt 

 

Wydajność: min. 400 testów fotometrycznych na godz. TAK/podać  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Integralna przystawka ISE do bezpośredniego pomiaru 

sodu, potasu chlorków i litu 
TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Wszystkie elektrody bezobsługowe TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Rotor probówkowy lub podajnik probówek na min. 90 

probówek (próbki pacjentów), odczytywanych 

automatycznie przez wbudowany czytnik kodów 

TAK/ podać  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



Detektor skrzepów TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Chłodzony pokład odczynnikowy na min. 80 pozycji 

odczynnikowych w przypadku odczynników w 

buteleczkach lub min. 30 pozycji w przypadku 

odczynników w kartridżach/kasetach. 

TAK/ podać  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Odczynniki w barkodowanych buteleczkach lub w 

kartridżach/kasetach tego samego producenta, co analizator 

(nie dotyczy ISE) – dopuszcza się maksymalnie 2 

odczynniki niebarkodowane innego producenta 

TAK/podać  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla odczynników TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Kuwety reakcyjne jednorazowe (pojedyncze) lub 

wielokrotnego użytku 
TAK/podać  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Możliwość szybkiego dołożenia odczynników i próbek do 

sesji w toku – w czasie nie dłuższym niż 1 minuta. 
TAK/podać  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Maksymalny pobór wody na godz. Nie wyższy niż 15 

litrów 
TAK/podać  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Pobór mocy nie wyższy niż 1200 VA TAK/podać  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

 

 

 



Stacja uzdatniania wody o wydajności zaspakajającej 

potrzeby analizatora 
TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Dodatkowy zewnętrzny czytnik kodów kreskowych TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Komputer, monitor, klawiatura, mysz do obsługi analizatora 

(o ile są wymagane) i monochromatyczna drukarka 

laserowa do wydruku wyników z analizatora ; UPS 

TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Dwukierunkowa komunikacja z LIS na zasadzie zapytań – 

koszt podłączenia do LIS po stronie Oferenta. 
TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Oprogramowanie analizatora w języku polskim TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Bezpłatne szkolenie personelu TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Koszty instalacji/deinstalacji oraz przeglądów okresowych 

po stronie oferenta 
TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Gwarancja na analizator w czasie trwania umowy TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

 

 

 



Dołączenie do oferty broszur, folderów potwierdzających 

spełnianie wymagań – w przypadku wątpliwości, 

zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej 

dokumentacji obsługowo-serwisowej analizatora i/lub jego 

demonstrację w laboratorium zamawiającego. Wszystkie 

koszty z ty związane ponosi Oferent 

TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

Podłączenie analizatora do sieci informatycznej Asseco TAK  

Parametr nie podlega 

ocenie w zakresie 

kryterium oceny ofert: 

PARAMETRY 

TECHNICZNE 

 

        ODCZYNNIKI 

Lp. Nazwa asortymentu 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Wielkość 

opakowania 

 

Ilość 

opakowań 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

1. ALT ozn. 26 000       

2. AST ozn. 23 000       

3. CRP /białko C-reaktywne/ ozn. 25 000       

4. Białko w moczu i PMR ozn. 2 300       

5. Białko całkowite ozn. 3 900       

6. Bilirubina całkowita ozn. 2 800       

7. CK-MB ozn. 1 400       

8. Cholesterol ozn. 11 500       

9. Cholesterol HDL ozn. 6 400       

10. Cholesterol LDL ozn. 5 200       

11. D-Dimery ozn. 1 080       

12. ALP ozn. 2 000       

13. Fosforany nieorganiczne ozn. 2 000       

14. GGT ozn. 7 000       

15. Glukoza ozn. 33 000       

16. Kinaza kreatynowa ozn. 6 500       

17. Kreatynina Jaffe ozn. 31 000       

18. Kwas mocz. ozn. 5 800       

19. Magnez ozn. 2 400       

20. Mocznik ozn. 2 500       

21. Trójglicerydy ozn. 7 800       

22. Wapń ozn. 3 900       

23. Alfa-amylaza ozn. 4 000       

24. Żelazo ozn. 3 000       

25. ISE(Na,K,Cl,Li) ozn. 24 000       



26. 

Kontrole 

ISE 

/określa wykonawca/ 

  

  

    

27. 
Kalibratory ISE 

/określa wykonawca/ 
  

  
    

28. 

Materiały zużywalne i inne 

ISE 

/określa wykonawca/ 

  

  

    

29. Czynsz dzierżawny  m-c 36       

30. 
Materiały zużywalne i płyny do analizatora 

/określa Wykonawca/ 

 
 

  
    

31. 
Multikalibrator 

/określa Wykonawca/ 

 
 

  
    

32. 
Kalibrator CRP i białko w moczu 

/określa Wykonawca/ 

 
 

  
    

33. 
Kontrola CRP, białko w moczu i CK-MB 

/określa Wykonawca/ 

 
 

  
    

34. Pozostałe kontrole /określa Wykonawca/         

35. Pozostałe kalibratory /określa Wykonawca/         

  Razem    

 

 

Uwagi: 

1. Odczynniki i aparat muszą pochodzić od jednego producenta., dopuszcza się max.2 odczynniki niebarkodowane innego producenta. 

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu: 

1) nieodpłatny serwis analizatora, 

2) czas reakcji serwisu - nie dłużej niż do 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii, a dojazd serwisu - nie dłużej niż do 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

 

 

 

 

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2015 r. 

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 


