
Załącznik: nr 1
Opis przedmiotu zamówienia

Nr. spr. DA/AM-231-57/22 
Gliwice, dnia 31.08.2022r.

Parametry techniczne -  System zarządzający aparatami POCT

Lp. Parametry wymagane Wartość
wymagana Parametr oferowany

Informacje ogólne- GLUKOMETR SZPITALNY 30 SZT.

1 . Producent/kraj TAK, (podać)

2. Model/Typ TAK, (podać)

3.
Urządzenia fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), 
kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów 
finansowych ze strony Zamawiającego

TAK, (podać)

4.
Oznakowanie znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub 
Certyfikatem CE

TAK

Parametry podstawowe

1 .

Analizator POCT wykonujący ilościowe oznaczenia glukozy w 
zakresie min. 10-600 mg/dl metodą elektro-chemiczną, przy 
hematokrycie w zakresie min. 10-70%

TAK, podać

2. Oznaczenie glukozy w czasie nie dłuższym iż 10 sekund TAK, podać

3. Mała objętość próbki nie więcej niż 0,6 p TAK, podać

4.
Możliwość wykonania badań z pełnej krwi żylnej, tętniczej, 
kapilarnej

TAK

5.
Podświetlany port dla pasków testowych z wyrzutnikiem zużytych 
testów

TAK

6.
Zastosowanie jednorazowych testów paskowych, 
charakteryzujących się brakiem interferencji

TAK

7. Automatyczne monitorowanie terminu ważności testów TAK

8. Aparat ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych TAK

9.
Stacja dokująca dla analizatora -  umożliwiająca ładowanie baterii 
aparatu oraz pełną komunikację z systemem informatycznego 
nadzoru POCT

TAK

10. Zasilanie bateryjne wystarczające na min. 12 godzinną pracę TAK, podać

11.
Pamięć aparatu dla min. 2000 wyników pacjentów z datą i czasem 
pomiaru i numerem ID pacjenta

TAK, podać

12. Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego z informatycznym 
systemem nadzoru

TAK

13. Możliwość kalibracji aparatu poprzez informatyczny system 
nadzoru

TAK

14.
Możliwość podłączenie analizatorów POCT znajdujących się w 
odległych miejscach placówki do jednego informatycznego systemu 
nadzoru (nie dopuszcza się łączności Wi-fi)

TAK

15.
Zdalna konfiguracja z automatycznym raportowaniem wyników 
badań do dokumentacji elektronicznej pacjenta (odbieranie i 
walidowanie wyników pacjenta)

TAK

16. Prowadzenie kontroli jakości TAK

17. Statystyka wyników TAK

18. Archiwizacji wyników TAK



19. Prowadzenie pełnej kontroli materiałów zużywalnych, 
monitorowanie stosowanych serii testów i kontroli

TAK

20.
Przegląd statusu urządzeń oraz ich zdalna konfiguracja (podgląd 
alarmów i ostrzeżeń dotyczących poszczególnych analizatorów na 
ekranie głównym)

TAK

21. Tworzenie indywidualnych kont użytkowników pracujących na 
analizatorach POCT

TAK

22. Spełnienie kryteriów ISO 9001 dot. zarządzania jakością TAK

23. Podłączenie informatycznego system nadzoru do posiadanego 
systemu AMMS

TAK

24. Komunikaty w języku polskim TAK

Gwarancja i serwis

25. Gwarancja: 24 miesiące, nie krótsza jednak od okresu gwarancji 
zapewnionej przez producenta urządzenia

TAK

26.

Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji wraz ze 
wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu 
zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod 
koniec każdego roku trwania gwarancji)

TAK

27. Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury 
Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia

TAK

28.
Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku 
angielskim (jeżeli posiada) -  dostarczona wraz z urządzeniem w 
formie papierowej oraz elektronicznej

TAK

FCIEROWNUCDz ia I u Apa raw i\M  edyczn ej
inz. Weronika Smolarz



Załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo -  cenowa

Nr. spr. DA/AM-231-57/22 
Gliwice, dnia 31.08.2022r.

Pieczęć firmowa Wykonawcy /  Nazwa firmy

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość
(szt.)

Cena jednostkowa 
netto

Cena jednostkowa 
brutto

VAT Wartość netto Wartość brutto

1 System zarządzający aparatami POCT 1
2 Glukometry 30

SUMA

Gwarancja Ważność oferty Termin
płatności

Termin realizacji

Wybierz element. Wybierz element. Wybierz
element.

Potwierdzam, iż zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 1

Uwagi:............................................................................................................................................................................

Data

Czytelny podpis/ podpis z pieczgtkg /  Podpis elektroniczny/ Osoba sporządzająca ofertę



DA/AM-231-57/22 Załącznik nr 3
O Ś W IA D CZ E N IE W Y K O N A W C Y

D O T YCZĄCE BRAKU PO D ST A W  W Y K LU C Z E N IA  Z PO ST ĘP O W A N IAPrzystępując do udziału w zapytaniu cenowym, którego celem jest ustalenie szacunkowej wartości zamówienia 
dot. dostawy systemu zarządzającego aparatami POCT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie -  Państwowego Instytutu Badawcze-go Oddział w Gliwicach, działając w imieniu i na rzecz firmy:

(nazwa i adres Wykonawcy)Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835):> oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
O ŚW IA D CZE N IE  D O T Y CZĄ CE  PO D A N YCH  IN FO R M A CJIOświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dnia

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobęfy) uprawniona(e) 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
zgodnie z  formą reprezentacji Wykonawcy określoną 

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym 
dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

KIEROWNIK Działu Aparauu^nWedycznej
inż. Weronika Smolarz
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% Onkologii

Narodowy
Instytut

Im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Gliwicach

Załącznik nr 4 do pisma nr DA/AM-231 -57/22

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

UDZIELANYCH PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII 
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE -  PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. ODDZIAŁ

W GLIWICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień 
publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej -  Curie -  Państwowy Instytut 
Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Oddział w Gliwicach przy ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.

2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej -  Curie -  Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. 32 278 91 85.

3. Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego ( art. 6 ust. 1b RODO)

4. Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy 
przepisów prawa.

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania
0 udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.”

6. Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych
1 ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz 
zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

KIEROWNIK Działu Apara ‘ ' (tycznej
inż. Wero/, olarz

-  Państwowy Instytut Badawczy 
Oddział w Gliwicach

Narodowy Instytut Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Dyrekcja
Teł: +48 32 278 9618 
Fax: +48 32 230 78 07

Centrala
Teł: +48 32 278 88 88 
Fax: +48 32 231 3512

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 
44-102 Gliwice

onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

NIP: 5250008057 
REGON: 000288366-00028

mailto:onkologia@io.gliwice.pl
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