Załącznik nr 1 do SIWZ
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Dane Wykonawcy (nazwa firmy, adres)

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

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i zobowiązujemy się na swój koszt dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić analizator hematologiczny do badań morfologii:

TYP .....................................................................
Producent ............................................................................
Nazwa handlowa urządzenia .............................................................

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z opisanymi niżej wszystkimi wymaganiami, spełniającego wszystkie niżej określone parametry:  



Wymagania dotyczące analizatora hematologicznego:

Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane w 2012 roku (5 DIIF),
System zamknięty pobierania próbek.
Urządzenie oznakowane znakiem CE.
Analizator musi oznaczać:
WBC - Całkowita liczba leukocytow
RBC - Całkowita liczba erytrocytow
HGB - Stężenie hemoglobiny
HCT - Wartość hematokrytu
MCV - Średnia objętość erytrocytow
MCH - Średnia masa hemoglobiny w erytrocytach
MCHC - Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach
PLT - Całkowita liczba płytek
NEUT % - Odsetek granulocytow obojętnochłonnych
LYMPH % - Odsetek limfocytow
MONO % - Odsetek monocytow
EO % - Odsetek granulocytow kwasochłonnych
BASO % - Odsetek granulocytow zasadochłonnych
NEUTH # - Liczba granulocytow obojętnochłonnych
LYMPH # - Liczba limfocytow
MONO # - Liczba monocytow
EO # - Liczba granulocytow kwasochłonnych
BASO # - Liczba granulocytow zasadochłonnych
RDW - Rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów,
MPV - Średnia objętość płytki krwi,
PCT – Płytkokryt
Prezentacja wyniku (histogramy i scattergram)
Pomiar WBC w oparciu o cytometrię przepływową
Wydajność nie mniej niż 50 - 60 oznaczeń na godzinę dla wykonania pełnej morfologii
Automatyczne mycie sondy pobierającej próbkę po każdym pomiarze.
 Analizator musi być kompatybilny z probówkami morfologicznymi firmy BD Vacutainer na których pracuje CKiK MSW
Do analizatora dołączony zewnętrzny UPS zapewniający pracę analizatora przez co najmniej 5 min.
Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie i/lub osprzęt umożliwiający transmisje danych dotyczących morfologii do bazy danych programu komputerowego „PRACOWNIA RCKiK” będącego modułem oprogramowania „KRAJOWEGO REJESTRU DAWCÓW KRWI”.
Analizator hematologiczny o niewielkich wymiarach gabarytowych mieszczący się na blacie laboratoryjnym o wymiarach max. 48 cm głębokości/ 65 cm szerokości/ 55 cm wysokości (z wtyczkami)
Komputer oraz monitor zewnętrzy jeżeli jest w zestawie powinien być zamontowany przez oferenta w laboratorium na ścianie (podwieszony), chyba że analizator wraz z komputerem i ekranem zintegronany jest w jednej obudowie.
Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów paskowych.
Wydruk wyniku na zewnętrznej drukarce komputerowej.
Analizator min. 22 parametry 5DIFF.
Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki (CBC lub CBC + DIFF).
Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości  oraz pamięć na około 1,5 tyś. wyników wraz z grafiką, system zarządzania odczynnikami z możliwością sprawdzenia poziomu odczynników. zapis kontroli jakości, sporządzenie raportów miesięcznych kontroli jakości, możliwość dostępu, wyświetlania wszystkich informacji z bazy danych.
Analizator objęty gwarancją przez okres trwania umowy.
Bezpłatna wymiana zużytych części podczas trwania umowy.
Bezpłatny dojazd inżynierów serwisowych
Bezpłatny serwis techniczny urządzeń dostarczonych z analizatorem w czasie trwania umowy.
Flagowanie wyników patologicznych.
Oprogramowanie w języku polskim
Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
Odczynniki do konserwacji analizatora na czas trwania umowy.
Krew kontrolna 3 poziomy (L, N, H) do codziennej wewnętrznej kontroli jakości na czas trwania umowy.
Bezpłatny serwis gwarancyjny analizatora. Czas reakcji serwisu - 24h od zgłoszenia awarii.
Instalacja analizatora i niezbędnego wyposażenia dodatkowego, uruchomienie analizatora, odczynniki „na start” (1 zestaw odczynników), szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy.


Wymagania dotyczące oprogramowania:

Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie i/lub osprzęt umożliwiający transmisje danych dotyczących morfologii do bazy danych programu komputerowego „PRACOWNIA RCKiK” będącego modułem oprogramowania „KRAJOWEGO REJESTRU DAWCÓW KRWI”.


     Wykonawca w porozumieniu z firmą SYGNITY (autorem programu ”PRACOWNIA RCKiK”) podłączy i uruchomi transmisję danych do programu komputerowego ”PRACOWNIA RCKiK”. Koszt podłączenia do systemu komputerowego PRACOWNIA RCKiK ponosi Wykonawca.

      Wymagania dotyczące odczynników do analizatora hematologicznego: 

Dostarczenie kart charakterystyk substancji chemicznych /niebezpiecznych/ w formie pisemnej wraz z pierwszą dostawą towaru oraz na wypadek ewentualnych zmian ich kolejnych aktualizacji w późniejszym czasie.
	Trwałość odczynników minimum 6 m-ce od daty zakupu.



Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia.
Wykonanie bezpłatnej dostawy, instalacji, uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia
Spełnienie określonych wymagań dot. warunków serwisu: 

Zakres

Warunek wymagany
Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii
24 godziny
Czas wykonania naprawy gwarancyjnej od chwili przystąpienia do naprawy
48 godzin
Koszty naprawy gwarancyjnej oraz serwisu gwarancyjnego i wymiana części innych aniżeli eksploatacyjne

Pokrywa Wykonawca
Koszt wykonania walidacji:
- instalacyjnej
- operacyjnej
- procesowej
oraz koszt wykonania walidacji w okresie gwarancyjnym wraz z protokołem walidacyjnym - każdorazowo po naprawie lecz nie rzadziej niż raz w roku




Pokrywa Wykonawca


                                                                                                   …………………………………                                                                                                                  Data i podpis Wykonawcy





* 	niespełnienie wszystkich powyższych wymagań powoduje odrzucenie oferty



