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Załącznik nr 1 do zapytaniu ofertowego  
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dostawa testów i odczynników diagnostycznych 

 
I. WYMAGANIA OGÓLNE  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów i odczynników diagnostycznych. 
2. Zamawiający wymaga produktów producentów wskazanych w zadaniach 1-3. Nie dopuszcza 

zamienników.  
3. Oferowane produkty muszą posiadać wszelkie niezbędne pozwolenia, deklaracje i karty 

charakterystyk dopuszczające je do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.  
4. Towar musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania i odpowiadać wszystkim cechom 

określonym w opisie przedmiotu zamówienia. 
5. Każde opakowanie oferowanego asortymentu musi być oznaczone datą produkcji lub/i okresem 

przydatności do użytku oraz numerem serii. 
6. Do każdego produktu przy dostawie wykonawca jest zobowiązany dostarczyć certyfikat analityczny 

określający parametry użytkowe i termin ważności. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby 
certyfikaty dostępne były na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający będzie miał 
bezpłatny, całodobowy dostęp. Adres strony internetowej zostanie podany przez wykonawcę  
w przesłanej ofercie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego. 

8. Miejsce dostawy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn,  
w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego towaru, Wykonawca 
zobowiązany jest do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku 
zakwestionowanych w ilościach (reklamacja ilościowa) przez Zamawiającego, w terminie 2 dni 
roboczych. 

 
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 

 
Zadanie nr 1 - Testy immunoenzymatyczne do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa 
enzootycznej białaczki bydła (BLV) w surowicy 

Lp. Nazwa testu 
Ilość 

oznaczeń 
na płytce 

j.m. 
Producent/ nr 
katalogowy 

Ilość 

1. 

Test immunoenzymatyczny ELISA do 
wykrywania w surowicy przeciwciał 

przeciwko proteinie gp51 wirusa 
enzootycznej białaczki bydła metodą 

blokowania. 

96 
op. a'10 
płytek 

IDEXX PO 
2140-10 

2 

1. Termin ważności testu nie krótszy niż 9 miesięcy liczony od daty dostawy. 
2. Dla każdego produktu przy dostawie należy załączyć certyfikat jakości zgodny z etykietą na 

produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności). 
3. Dla testów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii 

zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych 
w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz. 513) – oświadczenie ujęte 
w formularzu oferty. 

 
Zadanie nr 2 - Testy Elisa do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła  

Lp. Nazwa testu 
Ilość 

oznaczeń 
na płytce 

j.m. 
Producent/  

nr katalogowy 
Ilość 

1 

Zestaw immunoenzymatyczny Elisa do 
wykrywania przeciwciał glikoproteiny gE 
wirusa choroby Aujeszkiego. Test oparty 

na immunoenzymatycznej technice 
blokowania, pozwalający na wykrywanie 
przeciwciał przeciw glikoproteidom gE 

wirusa choroby Aujeszkiego w próbkach 
surowicy świń oraz dzików. 

96 
op. a'30 
płytek 

IDEXX  
99-09837 

2 



2 

4 

Zestaw do wykrywania przeciwciał anty- 
VP7, skierowanych przeciwko wirusowi 
choroby niebieskiego języka w surowicy 

i/lub osoczu bydła, owiec i kóz 

96 
op. a'5 
płytek 

IDEXX  
Bluetongue 
Competition 

1 

1. Termin ważności testu nie krótszy niż 9 miesięcy liczony od daty dostawy. 
2. Dla każdego produktu przy dostawie należy załączyć certyfikat jakości zgodny z etykietą na 

produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności). 
3. Dla testów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii 

zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. O uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych  
w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz. 513) – oświadczenie ujęte 
w formularzu oferty. 

 
Zadanie nr 3 - Pozostałe wzorce i bufory 

Lp. Nazwa j.m. 
Producent/  

nr katalogowy 
Ilość 

1 
Wzorzec ftalanowy pH 4,01 (25ºC) ze 

świadectwem 
op. a'100 ml 

LABSTAND BLS 
099.040 

13 

2 
Wzorzec fosforanowy pH 7,00 (25ºC) 

ze świadectwem 
op. a'100 ml 

LABSTAND BLS 
099.070 

13 

3 Bufor pH 4,01 ± 0,01 op. a' 500 ml 
POL-EKO 
238917 

1 

4 Bufor pH 7,00 ± 0,01 op. a' 500 ml 
POL-EKO 
238918 

1 

5 Roztwór buforowy pH 9,00 op. a'10 torebek Bionovo 1-1622 1 

6 
Standard fosforu do AAS roztwór 1000 

ug/ml P w H2O 
125 ml 

GBC Polska 
PLP92Y 

1 

1. Termin ważności produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy. 
2. Przy dostawie odczynnika chemicznego Wykonawca zobowiązuje się udostępnić w formie 

elektronicznej certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie, zawierający co najmniej numer serii  
i datę produkcji i/lub okres ważności. 
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