
 

 

    

 

                                           

 
 

ZP-21/17                                                                           Kraków,    2018-01-25        
Ogłoszenie o wyborze Oferty 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym             

nr ZP-21/17 : 

 
Analizator do badań serologicznych 

 

Wpłynęła jedna  oferta  

 

Nie odrzucono żadnej z ofert, nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

 

Jedynym Wykonawcą, który złożył ofertę i jednocześnie spełnił wszystkie wymogi dotyczące opisu przedmiotu 

zamówienia jest DiaHem AG Diagnostic Products Schlosserstrasse 4, CH-8180 Bulach 

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 
- 30% cena (maksymalnie 30 punktów) 

- 70% kryteria jakościowe (maksymalnie 70 pkt) 

 

 Opis kryterium Spełnia / Nie spełnia 

1. Analizator posiada własny w pełni automatyczny system zapasowy (back-up), min. 2 
niezależne moduły pipetujące, 2 wirówki, 2 jednostki PC dla zapewnienia ciągłości 
pracy w przypadku uszkodzenia 

TAK- 10 pkt 

NIE – 0 pkt 

2. Analizator umożliwiający samodzielną wymianę igły pipetującej zgodnie z procedurą 
przewidzianą przez producenta i wyposażone w automatyczną stację do ich 
autokalibracji po wymianie 

TAK- 10 pkt 

NIE – 0 pkt 

3. Analizator z możliwością programowania profili badań. Opcja domyślnego profilu 
badania - natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora bez 
zbędnej interakcji z oprogramowaniem (funkcja automatycznego startu) 

TAK- 10 pkt 

NIE – 0 pkt 

4. Zwiększenie bezpieczeństwa uprawnionego operatora/-ów poprzez zastosowanie 
indywidualnych kart chipowych do logowania w ‘smart czytniku’ zintegrowanym z 
oprogramowaniem analizatora – rejestracja wszystkich czynności danego operatora, 
identyfikacja i weryfikacja uprawnień dostępu. 

TAK- 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

5. Techniczna infolinia serwisowa w języku polskim umożliwiająca zdalną diagnostykę i 
naprawę systemu automatycznego analizatora codziennie od 08:00-20:00. Podać 
numer telefonu infolinii. 

TAK- 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

6. Pełna pozytywna identyfikacja wszystkich odczynników i reagentów używanych do 
wykonania odpowiednich zawiesin. Analizator wykorzystujący odczynnik 
konfekcjonowany oddzielnie w pojedynczych porcjach do przygotowania zawiesiny 
krwinek badanych w celu zabezpieczenia przed kontaminacją. 

TAK- 10 pkt 

NIE – 0 pkt 

7. Dostawa odczynników według dołączonego harmonogramu, transportem 
monitorowanym pod względem temperatury-2-8°C, z wydrukiem temperatury przy 
dostawie 

TAK- 10 pkt 

NIE – 0 pkt 

8. Krwinki wzorcowe, dedykowane do metody, gotowe do użycia o terminie ważności 
min.: 

6 tygodni – 5 pkt 4 tygodnie 
– 0 pkt 

9. Zestaw rozszerzony do zewnętrznej kontroli jakości , dostęp do wyników on-line, 
wykonanie kontroli potwierdzone certyfikatem jakości. Zestaw może służyć zarówno 
do kontroli badań wykonywanych na dostarczonym analizatorze jak i do kontroli 
badań wykonywanych techniką manualną na oferowanych mikrokartach. 

TAK- 5 pkt 

NIE – 0 pkt 

 

 

W kryterium ocen Wykonawca otrzymuje 100 pkt 

 

Umowa zostanie zawarta z wykonawcą j/w 

Jolanta Zatorska 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


