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3/PNPSW/2019                Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy 
 

Część 1 – Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu immunohematologii wraz z dzierżawą urządzeń  
 
I. Urządzenia 
 

WIRÓWKA INKUBATOR PIPETY  
Podać nazwę Urządzenia model rok prod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

L.p. Parametry wymagane Parametry oferowane 

1.  
Kasety umożliwiające wykonanie dwóch screeningów przeciwciał na 
jednej karcie, karty zawierające od 6 do 8 kolumn. 

 

2.  Całkowity czas inkubacji do 15 minut  

3.  Całkowity czas wirowania do 10 minut  

4.  Wirówka do odwirowywania kaset mieszcząca max 24 kasety.  

5.  
Inkubator mieszczący min20 kaset. Dwie komory niezależne od siebie. 
(Czas inkubacji liczony niezależnie dla komory I i dla komory II) 

 

6.  Statyw do kaset.  

7.  
Pipeta automatyczna elektroniczna z programami multidozowania do 
pracy z mikrotestami- 3 sztuki 

 

8.  

Termin ważności od daty dostawy: 
• Kart/kaset min 6 miesięcy 
• Krwinek umożliwiający wykonanie badan po otwarciu fiolki 

w okresie 1 miesiąca 

 

9.  
Zapewnienie udziału w zewnatrzlaboratoryjnej kontroli badań 
serologicznych z IHiT Warszawa, potwierdzony certyfikatem – 4 razy w 
roku. 

 

10.  
Kompleksowe szkolenie dotyczące wprowadzenia metody – min. 4 dni 
po 4h. 

 

11.  

Pakiet darmowych odczynników zabezpieczający w pełni szkolenie 
zawierający: 

• Krwinki wzorcowe 
• kasety min 100 sztuk 
• 1 opakowanie końcówek 

 

12.  
W przypadku reklamacji krwinek i kolumn dostarczenie w zamian 
nowych krwinek i kolumn. 

 

13.  
Opakowanie z mikrotestami max 100 sztuk (dopuszczalne mniejsze 
opakowania) 

 

14.  
Wszystkie mikrotesty, krwinki, wirówka, inkubator, odczynnik LISS 
dedykowany metodzie muszą pochodzić od jednego producenta. 

 

15.  
Mikrotesty do PTA-LISS powinny być wypełnione surowicą 
poliwalentną. 

 

16.  
Odczynnik LISS dedykowany metodzie i standard anty_D mikro -
podać ilość uwzględniając stabilność po otwarciu. 

 

17.  
Mikrokasety do oznaczania grup krwi osoby dorosłej o profilu min: 
antyA, antyB, antyDVI+, antyDVI-, A1, B. 
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3/PNP/SW/2019                                Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy 
 

Część 1 – Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu immunohematologii wraz z dzierżawą urządzeń 
 

Wykonawca składa ofertę uwzględniającą następującą ilość badań w okresie 36 miesięcy: 
1. Badanie przeglądowe w kierunku allooprzeciwciał odpornościowych 15 400 oznaczeń 
2. Badanie próby zgodności  4000 oznaczeń 
3. Badanie grupy krwi osoby dorosłej 100 oznaczeń. 

 
II. Odczynniki (karty i krwinki) 

 

L.p. Nazwa badania 

Ilość 
badań 
na 36 

miesięcy 

Nazwa asortymentu 
Nr 

katalogowy 
Wielkość 

opakowania 

Ilość opakowań 
na  

36 miesięcy 

Cena 
opakowania 

netto 
Wartość netto 

Stawka 
VAT % 

Wartość 
Brutto 

1.  
Grupa krwi z oznaczeniem 
antygenów ABO antygen D 
(2 klony) izoaglutyniny A1,B 

100         

2.  
Badanie przeglądowe w 
kierunku alloprzeciwciał 
odpornościowych 

15400         
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3.  Właściwa próba zgodności 4000         

Materiały zużywalne 

4.  Standard anty D          

5.  Końcówki do pipet          

6.  Inne niezbędne odczynniki          

Razem:  -  

 
III. Aparatura 

 

L.p. Przedmiot dzierżawy ilość Okres dzierżawy  Cena netto za miesiąc Wartość netto 
Stawka 
VAT % 

Wartość Brutto 

1 Inkubator 1 36 miesięcy     

2 Wirówka 1 36 miesięcy     

3 Pipety 3 36 miesięcy     

Razem:  -  

 

Razem (I II):  -  

 
 
 
 
 
 
 

 
………….……………………………. dn …………………………….                     ................................................................................. 

podpis upełnomocnionego (-ych) 
przedstawiciela (-li) Wykonawcy 
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3/PNP/SW/2019                                 Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy 
 

Część 2 – Dostawa odczynników do badań serologicznych   
 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary 
Ilość na 36 
miesięcy 

Cena 
jednostkowa 

Wartość netto 
Stawka 
VAT % 

Wartość Brutto 
Nazwa symbol lub nr katalogowy nadany przez 

producenta oraz producent oferowanego asortymentu 

1 Odczynnik monoklonalny anty-A klon Birma 1 but. ā 10ml 100      

2 
Odczynnik monoklonalny anty-A klon inny niż pkt 
1 

1 but ā 10ml 100      

3 
Odczynnik monoklonalny anty-B 
klon B-LB 2 

1 but ā 10ml 100      

4 Odczynnik monoklonalny klon inny niż w pkt.3 1 but ā 10ml 100      

5 
Odczynnik monoklonalny anty-D 
RUM-1 

1 but ā 10ml 100      

6 
Odczynnik monoklonalny anty-D 
BLEND wykrywający DVI 

1 but  ā 10ml 100      

7 PBS-buforowany roztwór soli fizjologicznej 1 but ā 500ml 10      

8 
Krwinki wzorcowe 4%-10% do oznaczania grup 
krwi gotowe do użycia (zawieszone w roztworze 
PBS) do metody manualnej szkiełkowej 

Zestaw 
3x3 ml 

192      

9 
Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli 
aktywności odczynników diagnostycznych i 
krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD 

Zestaw 
2x 5ml 

72      

10 Książka badania grup Krwi sztuka 6      

11 Książka Prób Zgodności sztuka 3      

12 Książka protokołów badań codziennej kontroli sztuka 4      

13 Książka Obrotu Krwi sztuka 4      

Razem     

 
Wymagania dotyczące odczynników: 
1. Zamawiający wymaga, aby odczynniki diagnostyczne, krwinki wzorcowe oraz materiał kontrolny do badań serologicznych, w zakresie immunologii krwinek czerwonych, były zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE, 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Wykaz A oraz B dodatkowo 
odczynniki z wykazu A i B muszą być nadzorowane przez jednostkę notyfikowaną co ma być potwierdzone certyfikatem. Każda seria odczynników musi posiadać świadectwo jakości. 

2. Dopuszczalne opakowania odczynników monoklonalnych anty A , anty B, anty D po 5 ml z przeliczeniem razy dwa 
3. Odczynniki monoklonalne anty-A (2 klony) i anty-B (dwa klony); minimalne miano dla odczynników monoklonalnych anty A i anty B w teście probówkowym: 128 
4. Odczynniki monoklonalne anty-D (2 klony) powinny być tak dobrane, aby jeden z nich nie wykrywał antygenu D kategorii DVI; minimalne miano w teście probówkowym: 64 
5. Zamawiający wymaga, aby odczynniki monoklonalne były umieszczone w buteleczkach z zakraplaczem dla każdej buteleczki w formie zakrętki (nie ampułka) 
6. Data ważności: 
• Odczynniki monoklonalne antyA, antyB, antyD data ważności minimum rok od daty zakupu 
• Odczynniki po otwarciu muszą zachowywać swoją stabilność do końca daty ważności na opakowaniu 



5 

• Zestaw próbek kontrolnych data ważności 4-5 tygodni od daty dostawy. Próbki kontrolne zachowują stabilność po otwarciu do końca daty ważności. 
7. Odczynniki monoklonalne muszą posiadać certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE 
8. Krwinki wzorcowe muszą posiadać certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE . Znak CE z numerem jednostki notyfikowanej 
9. Próbki kontrolne muszą posiadać certyfikaty WE zgodne z wymogami Dyrektywy 98/79/WE.  Znak CE z numerem jednostki notyfikowanej 
10. Zestaw próbek kontrolnych musi składać się z dwóch próbek krwi o grupach: 
• ARhD+ i BRhD- lub 
• ARhD- i BRhD+ lub 
• ORhD+ i ABRhD – lub 
• ORhD – i AB RhD + 
11. Wymagania dotyczące Książek 
• Zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017r.w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
………….……………………………. dn …………………………….                     ................................................................................. 

podpis upełnomocnionego (-ych) 
przedstawiciela (-li) Wykonawcy 
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3/PNP/SW/2019                                  Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy 
 

Część 3 – Dostawa odczynników do analizatora ABL 80 Basic, który jest własnością Zamawiającego 

 

L.p.. Nazwa asortymentu Nr katalogowy Ilość na 36 miesięcy 
Cena jednostkowa 

netto 
Wartość netto Stawka VAT % Wartość Brutto 

1 Pakiet Odczynnikowy 944-309 32     

2 Kaseta sensorowaSC200/60 BG,LYT 945-777 19     

3 Papier do drukarki 984-070 8     

4 Kontrola jakości poziom 1 944-053 6     

5 Kontrola jakości poziom 2 944-054 6     

6 Kontrola jakości poziom 3 944-055 6     

7 Zestaw przeglądowy 0-0502 3     

Razem    

 

 
 
 
 
 

………….……………………………. dn …………………………….                     ................................................................................. 
podpis upełnomocnionego (-ych) 
przedstawiciela (-li) Wykonawcy 

 

 


