
                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca: ….............................                                 Samodzielny Publiczny Zespół 
….............................                                                                                  Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
…..............................                                                                                                         ul. Al. Wł. Sikorskiego 10

       tel.:/fax:  …..............................                                                              26-900 Kozienice
          tel.:/fax: (48) 382 88 00/ (48) 614 81 39

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (Umowy)
Zadanie nr 7 -Test do oznaczenia przeciwciał IgE, IgG, IgA metodą immunoenzymatyczną 

L. p.
Producent/

Nr kat.
 Nazwa odczynnika i akcesoriów niezbędnych do wykonania badań 

Proponowana
wielkość op.

J. m. Ilość
Cena jedn.

netto
zł., gr. */

Wartość
netto
zł., gr.

VAT
%

Wartość
brutto
zł., gr.

TESTY
1. Panel Pediatryczny – 20 parametrowy

Panel powinien zawierać: orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, 
żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka 
pszenna, brzoza, tymotka łąkowa, bylica, D. pteronyssinus, D. farinae, 
pies, kot, koń, Asp. Fumigatus, Cladosp. herbarum

szt. 20

2.

Panel oddechowy 10 – parametrowy 
Panel powinien zawierać: pyłek brzozy, 6 traw – mix, żyto, pyłek bylicy,
D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek psa, naskórek kota, pióra – mix,
pleśnie – mix 

szt 36

3
Panel pokarmowy 10 – parametrowy 
Panel powinien zawierać: mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego,
kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka – mix 

szt 36

4

Panel autoimmunologiczny mieszany (ANA + ANCA + wątrobowy)
Pasek testowy musi zawiarać: Ro/SA – A52, La/SS-B, CENP-B, Scl-70,
dsDNA, Jo-1, PM/Scl, Sm, U1-snRNP, AMA-M2, MPO, PR3, LC, LKM
1, Sp100, g p210, Ku

szt 20

5

Celiakia (IgG)
Pasek testowy musi zawierać: DGP (deaminowany peptyd gliadyny), tTG
IgG  (transglutaminaza  tkankowa),  Anty  IF  (przeciwciała  przeciwko
żołądkowemu czynnikowi wewnętrznemu)

szt 20

6
Celiakia (IgA)
Pasek testowy musi zawierać: DGP (deaminowany peptyd gliadyny), tTG
IgA (transglutaminaza tkankowa) 

szt 20

KALIBRATORY **



MATRIAŁY ZUŻYWALNE, POMOCNICZE I AKCESORIA**

RAZEM X

L. p. Nazwa J. m. Ilość

Cena* jedn. netto 
za 1 m-cą 

zł., gr.

Wartość  netto  
za 36 m-cy

zł., gr.

VAT
%

Wartość brutto
 za 36 m-cy

zł., gr.

1 Dzierżawa skanera do pasków i wytrząsacza – kołyski
laboratoryjnej 

kpl 1

RAZEM 
*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe konieczne do realizacji zamówienia w tym:  transport na własny koszt i ryzyko, opłaty celno-podatkowe,
ubezpieczenie towaru, montaż, konieczne testy rozruchowe, uruchomienie, koszty serwisu i obowiązkowych rocznych przeglądów, szkolenia pracowników SPZZOZ w 
Kozienicach.

WARUNKI DOSTAWY TESTÓW 
Zestawienie parametrów wymaganych

L. p. Parametry wymagane
Jednostka/ wartość

Minimalna
wymagana

Parametr oferowany:
TAK – należy potwierdzić
PODAĆ – należy opisać

1 Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta TAK/PODAĆ
2 Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) 

umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym 
do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesione na każdy test 

TAK/PODAĆ

3 Minimum 5 – punktowa krzywa kalibracyjna do każdego testu 
indywidualnie z możliwością wglądu do niej w programie w każdym 
momencie 

TAK/PODAĆ

4 Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych TAK/PODAĆ
5 W standardzie ludzkie IgG, IgA , IgE (odpowiednio) TAK/PODAĆ
6 Potwierdzony brak reakcji krzyżowych z IgG, IgA, IgM, IgD              

(oznaczenie IgE) 
TAK/PODAĆ

7 Możliwość wykonania badań z max 15 μls surowicy (oznaczenie IgG, IgA) TAK/PODAĆ



8 Możliwość wykonania badań z max 200 µl surowicy, procedura nie może 
wymagać jej rozcieńczania (oznaczenie IgE) 

9 Wynik każdego alergenu oceniany indywidualnie – podana jest klasa (od 1 
do 6), podany wynik liczbowy w jednostkach międzynarodowych oraz 
wynik przedstawiony graficznie ( oznaczenie IgE)

TAK/PODAĆ

10 Procedura wykonania nie może trwać dłużej niż 3 godziny TAK/PODAĆ
11 Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania 

badań i inkubacji 
TAK/PODAĆ

12
Membrana nitrocelulozawa umieszczona w kasecie w sposób trwały przez 
producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności 
przenoszenia jej w trakcie trwania całości procedury 

TAK/PODAĆ

13 Wszelkie odczynniki gotowe do użycia ( z wyjątkiem buforu płuczącego) TAK/PODAĆ
14 Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni TAK/PODAĆ

15
Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej bez 
konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników 

TAK/PODAĆ

16
Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą 
programu komputerowego w języku polskim 

TAK/PODAĆ

17
Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z 
możliwością automatycznej identyfikacji panelu 

TAK/PODAĆ

18
Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego 
aktualizacja dostarczana nieodpłatnie 

TAK/PODAĆ

19 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK/PODAĆ
20 Termin ważności odczynników minimum10 miesięcy TAK/PODAĆ
21 Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego TAK/PODAĆ

22
Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, 
wytrząsarka – kołyska laboratoryjna) 

TAK/PODAĆ

23
Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość 
wykonania inkubacji porównawczej) 

TAK/PODAĆ

Dzierżawa

L. p. Producent Nazwa aparatu J. m. Ilość

Czynsz netto 
za kwartał
dzierżawy 

zł., gr.

Czynsz netto
za 36 m-cy
dzierżawy

zł., gr.

VAT
%

Czynsz brutto
 za 36 m-cy
dzierżawy

zł., gr.

1 Skaner do pasków:
1. Polska wersja językowa

szt.
1



2. Jednoczesne skanowanie wielu pasków testowych 
3. Zautomatyzowana identyfikacja położenia prążka z naniesionym 

alergenem 
4. Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm 

antygenowych
5. Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną 

dokumentacją naniesionych zmian 
6. Automatyczne administrowanie wprowadzanymi danymi 

pacjentów oraz ich wynikami 
7. Archiwizacja wszystkich wyników: zachowanie obrazu paska, 

danych pacjenta (bez koniecznosci przechowywanuia 
potencjalnie zakaźnych pasków po wykonananej inkubacji 

2

Wytrząsarka – kołyska laboratoryjna:
1. Ruch kołyskowy
2. Kąt nachylenia max. 7º 
3. min 30 obr/min

szt. 1

RAZEM X

*/ Czynsz jednostkowy zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe konieczne do realizacji zamówienia w tym:  transport na własny koszt i ryzyko, opłaty celno-
podatkowe, ubezpieczenie towaru, montaż, konieczne testy rozruchowe, uruchomienie, koszty serwisu i obowiązkowych rocznych przeglądów, szkolenia pracowników 
SPZZOZ w Kozienicach.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
Zestawienie parametrów wymaganych

L. p. Parametry wymagane 
Jednostka/

wartość minimalna
wymagana

TAK – należy potwierdzić  i opisać
PODAĆ – należy opisać

1. Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis sprzętu oddanego w dzierżawę. TAK
2. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia do podjętej naprawy sprzętu  

maksymalnie  24 godziny w dni robocze.  
TAK/PODAĆ

3. Wykonawca zapewnia bezpłatnie przeglądy techniczne sprzętu w terminie 
obowiązywania umowy,  w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

4 W przypadku awarii której usunięcie będzie trwało dłużej niż 72 godziny 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bez dodatkowej opłaty aparat 
zastępczy o koszcie jednostkowym badań nie wyższym niż w 
przedmiotowej umowie  

TAK/PODAĆ

Cena netto /wartość/ Zadania nr 7, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi:....................................................................................................  zł.
(słownie zł: ..............................................................................................................................................................................................................................). 



Cena brutto /wartość/ Zadania nr 7, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi, z .......................% pod. VAT ................................................... zł.
(słownie zł ...............................................................................................................................................................................................................................).

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

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

 
…..........................................................

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy
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