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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 automatyczny analizator do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

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

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



Wymagania dotyczące analizatora do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej:

Wykonywanie samodzielnie całej procedury badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera.
Musi posiadać certyfikat CE.
Możliwość wykonywania różnorodnych badań serologicznych na firmowo przygotowanych zestawach, w tym: układu AB0  z użyciem 2 serii odczynników anty-A i anty-B w każdej swoistości wraz z oznaczeniem alloaglutynin anty-A i anty-B, antygenu D z układu Rh z użyciem 2 różnych odczynników, w tym jednym pozwalającym zróżnicować kategorię DVI antygenu D.
Możliwość wykonywania kontroli przeciwciał,  w teście antyglobulonowym z panelem 4 krwinkowym oraz na krwinkach pulowanych ze znakiem CE różnych firm.
Możliwość wykonywania badań kontroli serologicznej.
Możliwość oznaczania na firmowo przygotowanych zestawach antygenów z układu Rh: C, c, E, e, Cw oraz możliwość wykonywania bezpośredniego testu antyglobulinowego.
Możliwość dostawiania badań w trakcie pracy aparatu.
Możliwość podglądu w każdej chwili na jakim etapie jest badanie.
Urządzenie musi wykrywać obecność skrzepu w badanej próbce i w przypadku jego wykrycia powiadamiać operatora, musi też mieć system zabezpieczający przed zanieczyszczeniem aparatu skrzepem.
Musi sprawdzać, jakość kart i poziom zawartych w nich odczynników.
Musi sprawdzać, czy poziom odczynników jest wystarczający do wykonywania zadanych badań i w razie konieczności informować o zbyt małej ilości odczynnika.
Musi kontrolować numer serii i termin ważności odczynników i kart.
Możliwość odczytywania kodów kreskowych według standardu ISBT 128.
Możliwość wykorzystania do badań napoczętych testów.
Flagowanie wyników patologicznych oraz udostępnienie kart z wynikami patologicznymi do wglądu przez operatora.
Archiwizacja wyników badań w bazie danych, łatwy dostęp do archiwum, łącznie z obrazem wykonanego badania.
Do urządzenia musi być dołączony zewnętrzny UPS zapewniający pracę analizatora,  przez co najmniej 5 minut.
Urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie i/lub sprzęt umożliwiający transmisję danych dotyczących grup krwi do bazy danych programu komputerowego „PRACOWNIA RCKiK” będącego modułem oprogramowania „KRAJOWEGO REJESTRU DAWCÓW KRWI”.
Aparat musi być o niewielkich wymiarach gabarytowych, max: 100x 65x65 cm tak i max 100 kg, aby mógł zmieścić się na blacie laboratoryjnym oraz jego waga była dostosowana do miejsca ustawienia.
Aparat musi mieć dodatkowo zewnętrzny czytnik kodów kreskowych.
Gwarancja na 5 lat.
Szczegółowe określenie w ofercie, które części urządzenia nie będą podlegać gwarancji.
Bezpłatny dojazd inżynierów serwisowych.
Bezpłatny serwis gwarancyjny aparatu, czas reakcji serwisu 24 godziny od zgłoszenia awarii.
Oprogramowanie w języku polskim. 
Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
Instalacja analizatora i niezbędnego wyposażenia dodatkowego, uruchomienie aparatu, szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników, odczynniki i mikrokarty przewidziane do uruchomienia aparatu i szkolenia personelu 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 w zakresie dostaw odczynników i zestawów do wykonywania badań grup krwi na analizatorze: 

Dostarczenie kart charakterystyk odczynników i zestawów kart w formie pisemnej w języku polskim wraz z pierwszą dostawą towaru oraz na wypadek ewentualnych zmian ich kolejnych aktualizacji w późniejszym czasie.
	Trwałość odczynników przynajmniej 6 miesięcy od daty zakupu oprócz krwinek wzorcowych, których trwałość musi być nie krótsza niż 1 miesiąc.

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



