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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/14/2017 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę odczynników, kalibratorów, akcesoriów wraz z dzierżawą 
aparatów dla Zakładu Mikrobiologii i Analityki Medycznej SPZOZ w Sanoku 
 

ZMIANA/SPROSTOWANIE 
do Załącznik nr 2 do SIWZ formularz cenowy przedmiotu zamówienia  

pakiet nr 2 – Warunki graniczne dotyczące dzierżawionych analizatorów 
immunologicznych 

 
BYŁO  

Lp. Opis przedmiotu – warunki  wymagane 

1. Analizator biochemiczny główny i zastępczy całkowicie kompatybilne . 

2. 

Analizatory biochemiczne główny i zastępczy o przepustowości min 
  600ozn/h testów fotometrycznych oraz min 170 ozn/h modułu ISE (Na, K, Cl, Ca)       
    

3. Analizatory na gwarancji przez cały czas umowy (24 miesiące) 
4. Analizatory pracujące w oparciu o jednorazowe kuwety, bez stacji uzdatniania wody 
5. Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy 
6. Automatyczne monitorowanie stanu odczynników 
7. Możliwość oznaczania próbek pilnych 

8. 
Chłodzenie odczynników, kalibratorów, kontroli i próbek do temp. 4-8OC sterowane przez 
komputer 

9. 

  Wstawianie i usuwanie odczynników, kontroli, kalibratorów, kuwet i próbek 
  bez jakiegokolwiek przerywania ciągłości pracy analizatora       
          

10 Możliwości rozcieńczania stężonych standardów 

11 

Oferent ma  zapewnić dostęp do certyfikatów serwisu aparatu poświadczone 
 odpowiednim oświadczeniem producenta wraz z imiennym wykazem         
          

12 

Wymagania dla oferowanych odczynników: 
            -  do oferty należy dołączyć karty charakterystyk potwierdzające skład 
reagentów 
            -  oferowane odczynniki muszą posiadać stosowne certyfikaty 
            -  oferowane odczynniki muszą posiadać autoryzowane aplikacje 
            -  materiał kontrolny wieloparametrowy 



 
 
MA BYĆ  

Lp. Opis przedmiotu – warunki  wymagane 

1. Analizatory immunologiczne główny i zastępczy całkowicie kompatybilne . 
2. Aparaty całkowicie bezigłowe eliminujące kontaminację 
3. Kompletne zestawy zawierające odczynniki, kontrole i kalibratory 
4. Otwarcie odczynnika roboczego nie powoduje skrócenia terminu jego ważności 
5. Trwałość odczynnika roboczego po otwarciu minimum 6-miesięcy 
6. Liniowość D-Dimerów 10000 ng/ml bez rozcieńczenia 
7. Czułość troponiny 0,01µg/l 
8. Brak codziennych czynności czyszczących, myjących, konserwacyjnych 
9. Możliwość wykonania w jednym czasie min 10 badań 
 

 
 
 
 

Z poważaniem 


