
Dodatek nr. 2do SIWZ - asortymentowo-cenowy 
Ilości odczynników podane w tabeli dotyczą zamówienia na okres trwania umowy 3 lata. 

Grupa 1 
1. Liczba opakowań odczynników odpowiednia do podanej liczby badań. 
2. Liczba kalibratorów  kontroli zgodnie z wymaganiami producenta odczynników. 
3. Części zużywalne i odczynniki myjące oraz inne odczynniki do konserwacji systemu analitycznego w ilości zgodnej z wymaganiami oferowanego analizatora i 

podanej listy badań. Wykaz asortymentu i ilości dot. poz. 31, 32, 34,35 opisać w dodatkowych tabelach. 
Lp Nazwa asortymentu Jm Ilość badań / 

okres 
Ilość 

opakowań 
(zaokrąglona) 

Cena jedn 
netto op. 

% 
VAT 

Cena jedn 
brutto op. 

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Nr katalogowy / op. Handlowe 
/ Producent 

1 Albumina z zielenią bromokrezolową Ozn. 800        

2 Bilirubina całkowita z 2,4-dwuchloroaniliną (DCA) ,, 10000        

3 Bilirubina bezpośrednia z 2,4 (DCA) ,, 600        

4 Cholesterol całk. z esterazą i oksydazą cholesterolową ,, 15000        

5 Cholesterol HDL bezpośrednia z polianionami ,, 10000        

6 Cholesterol LDL bezpośrednia: detergent i oksydaza 
cholesterolowa 

,, 12000        

7 Trójglicerydy PAP ,, 10000        

8 Kreatynina wg Jaffe z kwasem pikrynowym ,, 45000        

9 Mocznik z urazą i GLDH ,, 30000        

10 Kwas moczowy z urykazą i peroksydazą (wg Trindera) ,, 3600        

11 Glukoza z peroksydazą ,, 48000        

12 Białko całk. Biuretowa max 100 w op. ,, 3500        

13 Białko w moczu z czerwienią pirogalolową ,, 3600        

14 Fosfataza alkaliczna zgodnie z IFFC ,, 4000        

15 Aminotransferaza alaninowa zgodnie z IFFC 
modyfikowana bez fosforanu pirydoksalu 

,, 30000        

16 Aminotransferaza asparaginowa zgodnie z IFFC ,, 30000        

17 Amylaza EPS-G7 ,, 7000        

18 Kineza kreatynowa IFFC z NAC ,, 1000        

19 Kineza kreatynowa – CKMB z NAC, immunoinhibicja ,, 6000        

20 Gamma – glutymylotransferaza wg Szasz ,, 3000        

21 Dehydrogenaza mleczanowa      Pirogronian w mleczan 
NADH 

,, 1000        

22 Białko C-reaktywne immunoturbidymetryczna ,, 30000        

23 Magnez z błękitem ksylidowym ,, 20000        

24 Wapń z artenasą ,, 8000        

25 Fosfor z fosfomolibdenianem ,, 1500        

26 Żelazo z ferrozyną ,, 5000        

27 Sód w surowicy i moczu ozn. metodą potencjometrii 
bezpośredniej 

,, 45000        

28 Potas w surowicy i moczu ozn. metodą potencjometrii 
bezpośredniej 

,, 45000        

29 Alkohol w surowicy z dehydrogenezą alkoholowa ,, 4000        



30 Ceruloplazmina ,, 750        

31 Materiały kontrolne kpl 1        

32 Kuwety i części zużywalne oraz akcesoria i materiały 
zużywalne do oznaczeń sodu i potasu metodą 
potencjiometrii bezpośredniej 

,, 1        

33 Czynsz dzierżawny za analizator, zewnętrzny UPS, 
drukarkę oraz zestaw komputerowy w składzie: obudowa 
serwerowa typu TOWER (zasilacz min 400W), procesor 
serwerowy 4-rdzeniowy, płyta główna serwerowa z 
kontrolerem RAID, pamięć min. 4GB, 2 dyski twarde po 
500GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 19”, klawiatura, 
mysz, system operacyjny kompatybilne z Windows 

mies 36        

34 Płyny myjące kpl 1        

35 Przegląd techniczny w czasie trwania umowy co 6 
miesięcy 

szt 6        
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