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 wraz z niezbędnym wyposażeniem (analizator z wbudowanym ekranem, ups, drukarka do wydruków w kolorze, czytnik kodów kreskowych) i oprogramowaniem – służący do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz kiły (anty-Treponema pallidum) całkowicie automatycznymi metodami, który zostanie wydzierżawiony Zamawiającemu:

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

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


Wymagania dotyczące analizatora:

Jeden analizator wraz z niezbędnym wyposażeniem (analizator z wbudowanym ekranem, ups, drukarka, czytnik kodów kreskowych) i oprogramowaniem, z datą produkcji nie wcześniejszą jak w 2009 roku, stacja wody z montażem – służący do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) całkowicie automatycznymi metodami.
Aparatura dostosowana (jeden analizator z wbudowanym ekranem, ups, drukarka, czytnik kodów kreskowych) do wykonania badań w pełni automatycznie metodą dopuszczona przez IHiT, dostosowana do potrzeb Zamawiającego -  minimalna wydajność 50 testów/ godz.
Jeżeli ilość awarii przekroczy  na kwartał liczbę 5, to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany aparatu na fabrycznie nowy. W przypadku zaoferowania  używanej aparatury.   
	Aparatura  dostosowana do specyfiki i możliwości kubaturowych pomieszczenia (pracowni)  przeznaczonego na ustawienie analizatora, posiadająca następujące wymiary maksymalne: szerokość 155cm/ głębokość 79 cm/ wysokość 150 cm,
	Koszty ewentualnego dostosowania pomieszczenia pracowni (meble, blaty), koniecznego w celu umieszczenia urządzenia poniesie Wykonawca.
	Wszystkie urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności CE lub certyfikat CE.
	Wykonawca zapewnia  instrukcję obsługi w języku polskim z chwilą dostarczenia aparatury.
Analizator w pełni automatyczny wyposażony w system sterowania i posiadający możliwość drukowania wyników, zaopatrzony w fabrycznie nowe UPS o stosownej mocy zapewniające działanie aparatu przez minimum 20 min. 
Wykonawca zapewnia nieodpłatne: prawidłowe dostarczenie, wstawienie (uwzględniając specyfikę budynku i pomieszczeń) instalację i walidację wszystkich urządzeń, potwierdzone odpowiednimi protokołami.
Wykonawca zapewnia nieodpłatne szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzeń, techniki wykonania badań potwierdzonego certyfikatem  oraz pomoc merytoryczną w czasie trwania umowy.
	Analizator musi posiadać:
	możliwość wykonania badań z próbek macierzystych, bez konieczności przenoszenia materiału.

	możliwość wykonania,  jednoczesnego badania z jednej macierzystej próbki, wszystkich czterech markerów: anty-HCV, HIV Ab/Ag, anty-T.pallidum            i HBs-Ag 
	możliwość badania próbek „citowych” w dowolnym momencie cyklu badawczego.

możliwość pracy ciągłej i sukcesywnego badania próbek w miarę ich pozyskiwania.
	możliwość archiwizacji danych z codziennej pracy analizatora (wyników badań, kontroli, kalibracji. etc)
	możliwość zapewnienia prawidłowych warunków do przechowywania odczynników na pokładzie analizatora bez konieczności codziennego wyjmowania.
	możliwość monitorowania terminu ważności i ilości pozostałych w analizatorze odczynników.

możliwość czytania kodów kreskowych numeru donacji zgodnych ze standardem ISBT 128 (16 znaków )

	Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora do zdalnego systemu serwisowanego    z możliwością podglądu i sterowania za pomocą złącza internetowego 

Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy serwisowe, wszystkich dostarczonych urządzeń, w okresie trwania umowy w przypadku awarii i uszkodzeń nie wynikłych      z winy Zamawiającego.
	Wykonawca zapewnia bezpłatną aktualizacje oprogramowania analizatora przez cały okres eksploatacji.
	Wykonawca zapewnia dzierżawę i serwisowanie analizatora z całkowitym                    i kompletnym oprzyrządowaniem do momentu wykorzystania wszystkich testów 
 Wykonawca, po zakończeniu umowy zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru dostarczonej do Zamawiającego aparatury i sprzętu po wykorzystaniu wszystkich testów. 

B) 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 informatyczną obsługującą Zamawiającego   podłączy i uruchomi transmisję danych do programu komputerowego ”PRACOWNIA RCKiK” (którego autorem jest firma SYGNITY). Koszt podłączenia sprzętu do systemu komputerowego „PRACOWNIA RCKiK” ponosi Wykonawca. W chwili włączenia analizatora do użytku program transmisji danych musi być zwalidowany, co powinno zostać potwierdzone podpisaniem stosownego protokołu. Koszt podłączenia sprzętu do programu komputerowego ”PRACOWNIA RCKiK” wynosi 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) netto.  

Wykonawca zapewnia bezpłatną aktualizację oprogramowania analizatora przez cały okres eksploatacji.






     C) Wymagania w zakresie testów: 

Parametry dla poszczególnych rodzajów testów wirusologicznych

Testy wirusologiczne HBsAg  
Testy do oznaczania HBsAg muszą wykrywać  formy zmutowane wirusa WZW typu B w obrębie determinanty „a”
Dane dotyczące czułości i swoistości testu muszą być podane w firmowej ulotce informacyjnej Wykonawcy.
	Testy wirusologiczne anty- HCV 

     Dane dotyczące czułości i swoistości testu muszą być podane w firmowej ulotce informacyjnej Wykonawcy
	Testy wirusologiczne HIV Ag/Ab                                                                                                   Testy muszą wykrywać równocześnie przeciwciała anty-HIV 1 włączając grupę 0   i anty- HIV 2  oraz antygen p24

     Dane dotyczące czułości i swoistości testu muszą być podane w firmowej ulotce informacyjnej Wykonawcy
	Testy anty-Treponema pallidum                                                                                                     Testy w kierunku zakażenia krętkiem bladym muszą wykrywać przeciwciała anty – T.pallidum klasy IgM i IgG.

          Dane dotyczące czułości i swoistości testu muszą być podane w firmowej ulotce 
          informacyjnej Wykonawcy


Parametry dla wszystkich testów wirusologicznych

	Testy do diagnostyki in vitro powinny być oznaczone znakiem CE i  posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 i/lub Ustawy z dnia 20.05.2010 r.  o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679). 

Testy powinny charakteryzować się wysoką czułością 100% oraz swoistością  zbliżoną do 100% tzn. powyżej 99%.
Testy w/w muszą posiadać dokument potwierdzający ich przydatność                     w krwiodawstwie wystawiony przez IHiT
Testy w/w muszą być wykonywane automatycznie metodą zatwierdzoną przez IHiT 
Testy muszą byś dostosowane do wykonywania badań w surowicy i osoczu uzyskanym z krwi pobranej na EDTA, CPD. Informacje te muszą być podane            w firmowej ulotce informacyjnej Wykonawcy 
	Każda seria w/w testów powinna posiadać autoryzowane certyfikaty jakości               i świadectwo uwolnienia wystawione przez uprawniony organ. Certyfikat powinien zawierać numer serii, lub partii, datę produkcji i  wraz  z każdą dostawą testów przekazywane do Zamawiającego 
	Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie odczynniki tj. (kalibratory, kontrole         i dodatkowe materiały zużywalne) niezbędne do wykonania testów będących przedmiotem przetargu
	Wykonawca dostarczy jeden komplet wszystkich odczynników, kontroli, kalibratorów i dodatkowych materiałów zużywalnych jako pakiet „startowy” 
	Odczynniki, kalibratory i kontrole powinny być w stanie płynnym, gotowe do bezpośredniego użycia, nie wymagające rekonstytucji i pochodzić od tego samego producenta .
Opakowania testów  powinny zawierać nie mniej niż 100 testów 
	Wszystkie odczynniki i materiały niezbędne do wykonania oznaczeń powinny posiadać termin ważności nie mniejszy niż 5 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
	W przypadku awarii urządzeń lub reklamacji odczynników oraz wycofania serii odczynnika nie wynikłej z winy Zamawiającego Wykonawca powinien zapewnić bezpłatnie ilość testów równoważną z ilością utraconą.
W przypadku niedostarczenie odczynników w ustalonym terminie Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonania badania w innej placówce poza siedzibą Zamawiającego wyznaczoną przez Zamawiającego oraz pokryje koszty transportu probówek do innej siedziby.


D) Dodatkowe 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
	W przypadku dokonania kwalifikacji nowej aparatury w miejscu użytkowania Wykonawca zakupi i dostarczy do siedziby Zamawiającego panel badań potrzebny na realizacje procesu walidacji (panele przygotowane przez IHiT).
	Spełnienie określonych wymagań dot. warunków serwisu: 


Zakres

Warunek wymagany
Czas przyjazdu do siedziby Zamawiającego autoryzowanego serwisu, liczony od godziny zgłoszenia awarii
24 godziny w okresie od poniedziałku do piątku
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



