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Nazwa zadania: Dostawa Szybkich Testów Ureazowych w kierunku wykrywania Helico-
bacter Pylori dla Zakładu Endoskopii i zestawów diagnostycznych do testów punkto-
wych typu prick  ( odczynniki i lancety) dla Oddziału Pediatrycznego i zestawów typu 
combo do wykrywania antygenów wirusów : grypy typu A, grypy typu B, wirusa RSV 
w jednym teście dla Laboratoruim Analitycznego.

                                     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Dostawa Szybkich Testów Ureazowych w kierunku wykrywania Helicobacter Pylori,
 w ilości  2500 szt. na okres 12 miesięcy

Test ureazowy wykonany z płytki polisterynowej zawiera:
- taśmę zabezpieczającą
- studzienkę testową
- krążek nasączony mocznikiem celulozowym
- pierścień wskaźnikowy nasączony wskaźnikiem barwnym

Zadanie nr 2

 Dostawa  zestawów diagnostycznych do testów punktowych typu prick 
( odczynniki i lancty) dla Odziału Pediatrytcznego

Odczynniki:
 o pojemności 2 ml, w ilości 64 sztuk, na okres 12 miesięcy
pomidor,  białko jajka,  żółtko,  wieprzowina,  drób, wołowina,  tuńczyk,dorsz,  łosoś,  truskawka,
kiwi, pomarańcza, mleko krowie, kontrola dodatnia, kontrola ujemna, orzech laskowy, orzech
ziemny, kakao, orzech włoski, soja, mąka pszenna, trawy uprawne, trawy dzikie, bylica, babka
lancetowata, brzoza, leszczyna, olsza czarna, dąb szypułkowy, roztocza kurzu domowego, rozto-
cza, lateks .
 o pojemności 1 ml, w ilości 32 sztuk, a na okres 12 miesięcy
alternaria, kropidlak popielaty, cladosporium herbarum, pędzlak, koń, kot, pies, królik .

 lancet:
w ilości 800 szuk, na okres 12 miesięcy
-  końcówki kłujące o długości 0,9mm.
-  wyprodukowane  ze  stali  nierdzewnej,  pakowane  sterylnie  i  jednostkowo  w  opakowanie
zbiorcze.



Zadanienr 3
Zestawy typu combo do wykrywania antygenów wirusów : 
grypy typu A, grypy typu B, wirusa RSV w jednym teście

dla Laboratoruim Analitycznego

1.  Zestaw diagnostyczny złożony jest z :
      -    testu - płytki testowej 

 probówki do ekstrakcji szczelnie zamykaną  zatyczką lub zakrętką 
 buforu ekstrakcyjnego 
 sterylnej, giętkiej wymazówki do pobierania materiału z nosogardzieli 

     -     do opakowania zbiorczego dołączona jest instrukcja stosowania testu.
2. Szybki, kasetkowy, immunochromatograficzny test typu combo, do jakościowego,
    jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów : grypy typu A, grypy typu B i RSV  w 
    wymazach bezpośrednich pobranych  z nosogardzieli.
3. Test do stosowania w laboratorium analitycznym i w oddziałach szpitalnych ( test
    POCT).
4. Czułość względna :
- dla grypy typu A  i B nie mniej niż 92 %
- dla RSV nie mniej niż 92 %.
5. Swoistość testu dla każdego z wirusów nie mniej niż 98 %.
    Do oferty należy dołączyć instrukcję wykonania testu.
6. Test może być przechowywany w temperaturze pokojowej ( co najmniej do 28 st.C).

 Wymagana ilość  na 12 miesięcy : 1 000 zestawów

Parametry oceniane 

Lp. Parametry oceniane Punktacja Opisać spełnienie
TAK / NIE

1. Nie jest wymagane napełnianie probówki bufo-
rem ekstrakcyjnym ( probówka jest fabrycznie 
napełniona buforem ekstrakcyjnym i jest 
szczelnie zamknięta). 

TAK  - 30 pkt.

 NIE – 0 pkt.


