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                                           WSZYSCY 
 

 
dotyczy: modyfikacja treści zaproszenia do składania ofert na dzierżawę analizatora  
i dostawę odczynników do wykonywania badań immunochemicznych. 
 

W wyniku odpowiedzi na zapytania uprzejmie informuję, iż modyfikacji ulega treść 
załącznika nr 1 do zaproszenia tabela nr 2 pkt.8  
Było: 
Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim 
Jest: 
Instrukcja obsługi w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na płycie CD 
w języku polskim 
 
Zmieniona treść tabeli  nr 2 w załączeniu. 

 

Ponadto informuję iż wskutek omyłki w tytule zaproszenia do składania ofert wpisano: 

Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę preparatów dezynfekcyjnych do 

Apteki Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, co zostało  

poprawione na: 

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę analizatora i dostawę odczynników do 
wykonywania badań immunochemicznych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 
„Odrodzenie” w Zakopanem. 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora 

ds. Pielęgniarstwa i Administracji  

                                                                                    mgr Helena Brzozowska 

 

 

 

 

 



 

Tabela nr 2: 
 
1. Wymagania dotyczące analizatora w tym warunki dzierżawy/dostaw/serwisu 

L.p. Wymagane parametry Wymóg 

Odpowiedź 
wykonawcy 
TAK/NIE 
oraz oferowane 
parametry 

1 Analizator nowy lub używany, nie starszy niż 2010r., po 

pełnym przeglądzie 

Tak  

2 Analizator na min. 30 miejsc pomiarowych Tak  

3 Kabel komunikacyjny pomiędzy urządzeniem a 

komputerem w celu integracji z laboratoryjnym 

systemem informatycznym MARCEL 

Tak  

4 Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników Tak  

5 Brak codziennych czynności myjąco-konserwujących Tak  

6 Czytnik kodów kreskowych Tak  

7 Moduł kontroli jakości Tak  

8 Instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej 

na płycie CD w języku polskim 

Tak  

9 Graficzne przedstawienie krzywych kalibracyjnych Tak  

10 Możliwość codziennego wykonywania pojedynczych 

testów na bieżąco bez ponoszenia dodatkowych kosztów 

na kontrolę i kalibrację 

Tak  

11 Wykonanie oznaczenia dla troponiny w czasie nie 

dłuższym niż 30 minut 

Tak  

12 Wizyta serwisu merytorycznego firmy po pierwszym 
miesiącu pracy analizatora u Zamawiającego  

 
Tak 

 

13 Nieodpłatne szkolenie personelu z zakresu obsługi  
i użytkowania aparatu w miejscu instalacji po jego 
zainstalowaniu 

Tak  

14 Zapewnienie nieodpłatnego serwisu wraz z częściami 
eksploatacyjnymi aparatu podlegającymi okresowej 
wymianie w całym okresie  trwania umowy  

 
Tak 

 

15 Zapewnienie na czas naprawy przekraczającej 3 dni 
(licząc od daty zgłoszenia) urządzenia zastępczego 
umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy 

Tak  

16 Czas reakcji serwisu w dni robocze max. 24 h Tak  
17 Dzierżawa na okres 12 miesięcy Tak   
 

 
 
 
 
 

…………………………………. 
(podpis Wykonawcy) 
 

 


