
ZAŁĄCZNIK nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie 1 

 
Znak sprawy: Z/26/PN/19 

Przedmiot zamówienia: Procesor Tkankowy Typu Próżniowego  
 
 
nazwa............................................................, typ......................................................................... 

rok produkcji......................., producent.........................................................................................  

 

Lp. Parametry techniczne Zakres wymagań Parametry 
oferowane – 

podać* 

1.  Pojemność min. 250 kasetek  *TAK, podać 
pojemność kasetek 
250 szt. – 0 pkt., 
powyżej 250 szt. 

– 20 pkt. 

 
 
 

*………………. 
PODAĆ 

2.  Pojemność butli odczynnikowych 5 l  TAK  

3.  Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie 
programowaną temperaturą o pojemności 
minimum 5 litrów  

*TAK, podać 
5 l – 0 pkt 

powyżej 5 l – 20 
pkt 

 
 

*………………. 
PODAĆ 

4.  Stacje parafinowe wyposażone w pojemnik 
jednorazowego użytku na zużytą parafinę  

TAK  

5.  Komora w kształcie cylindrycznym zamykana 
pokrywą umożliwiająca wizualna kontrolę 
przebiegu procesu  

TAK  

6.  Komora reakcyjna wyposażona w czujniki 
poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie 
komory w trzech poziomach odczynnika w 
zależności od ilości próbek  

TAK  

7.  Komora wyposażona w czujnik przepełnienia  TAK  

8.  Komora wyposażona w system odciągu oparów 
wraz z filtrem węglowym uruchamiający się 
automatycznie po otwarciu pokrywy  

TAK  

9.  Urządzenie wyposażone w system mechanicznego 
obrotowego ruchu kosza na kasetki z 
programowaną 5-cio stopniową regulacją 
intensywności poruszania niezależnie  każdym 
kroku programu  

TAK  

10.  Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do 
układania uporządkowanego i kosz do luźnego 

TAK  



układania kasetek  

11.  Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran 
dotykowy i interfejsem użytkownika w języku 
polskim. 

TAK  

12.  Intuicyjne oprogramowanie i graficzny interfejs 
użytkownika odwzorowujący wszystkie istotne 
elementy urządzenia  

TAK  

13.  System kontroli zużycia odczynników bazujący na 
pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością 
określenia dowolnego poziomu zużycia  

TAK  

14.  Możliwość dowolnego definiowania wymiany 
odczynników w cyklu tygodniowym lub 
ilościowym niezależnie dla każdej grupy 
odczynników. Wstępne podgrzewanie 
odczynników w komorze do 35°C zapewnia 
najwyższe bezpieczeństwo materiału.   

TAK  

15.  System automatycznej rotacji odczynników 
odbywający się bez nadzoru w trakcie trwania 
programu nie zaburzający jego działania  

TAK  

16.  Wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki w tym 
6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla 
użytkownika  

TAK  

17.  System automatycznej wymiany odczynnika na 
nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności 
przerywania rozpoczętego programu  

TAK  

18.  Dwa stanowiska na formalinę wyposażone w 
dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z 
możliwością stosowania 5 litrowych 
ogólnodostępnych kanistrów w których 
dostarczane są odczynniki co eliminuje 
konieczność przelewania odczynników  

TAK  

19.  Dwa stanowiska do wymiany odczynników 
wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 
litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których 
dostarczane są odczynniki co eliminuje 
konieczność przelewania odczynników  

TAK  

20.  Trzy stanowiska na odczynniki płuczące 
wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością 
stosowania minimum dwóch 5 litrowych 
ogólnodostępnych kanistrów w których 
dostarczane są odczynniki co eliminuje 
konieczność przelewania odczynników  

TAK  

21.  Miejsce przechowywania odczynników w 
urządzeniu wyposażone w odciąg oparów  
wraz z filtrami  

TAK  

22.  Urządzenie wyposażone w złącze USB w celu 
archiwizacji programów i ustawień użytkownika  

TAK  

23.  Możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w 
zakresie od 1 min. do *minimum 90 godzin 

TAK 
 
 

 
 
*………………… 

podać 



24.  Możliwość zaprogramowania włączenia próżni w 
komorze niezależnie dla każdego odczynnika  

TAK  

25.  Możliwość zaprogramowania czasu odsączania 
niezależnie dla każdego odczynnika  

TAK  

26.  Możliwość zaprogramowania temperatury w 
komorze niezależnie dla każdego odczynnika z 
funkcją wstępnego podgrzania odczynników  

TAK  

27.  Graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, 
jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia 
komory na ekranie  

TAK  

28.  Możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego 
programu na każdym etapie  

TAK 
 

 

29.  Wbudowany zasilacz awaryjny UPS 
umożliwiający normalną pracę urządzenia w 
chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej 
umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie 
ciekłym w stacjach parafinowych.  

TAK  

30.  System awaryjnego otwarcia pokrywy w 
przypadku awarii urządzenia.  

TAK  

31.  Układ kontroli filtra węglowego.  TAK  

32.  Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające jego 
przemieszczanie  

TAK  

33.  Wymiary maksymalne: *730x600x1400 
(szer/głęb/wys)  

TAK  
 

*………………… 
podać 

34.  Waga *max. 180 kg  TAK  
 

*………………… 
podać 

35.  Zestaw niezbędnych odczynników do napełnienia 
procesora i pierwszego uruchomienia  

TAK  

 
 
* W przypadku parametrów oznaczonych gwiazdką Wykonawca powinien podać, 
wyspecyfikować lub opisać faktyczne parametry zaoferowanego aparatu (poz. 1 i poz. 3 
parametry oceniane - podać, poz. 23, 33, 34 podać parametry oferowane). 
 
 
                 
 
               ........................   ............................................................................... 
              data    podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie 2 

 
Znak sprawy: Z/26/PN/19 

Przedmiot zamówienia: Barwiarka automatyczna 
 
 
nazwa............................................................, typ......................................................................... 

rok produkcji......................., producent......................................................................................... 

 
Lp. Parametry techniczne Zakres wymagań Parametry 

oferowane 
1.  Urządzenie jest przeznaczone do barwienia 

preparatów histopatologicznych i 
cytologicznych; 

TAK  

2.  System zapobiegający mieszaniu się materiału 
histopatologicznego i cytologicznego (programy 
histopatologiczne i cytologiczne nie posiadają 
tych samych stacji odczynnikowych); 

TAK  

3.  Zapewnia uzyskanie preparatów o wysokiej 
jakości; 

TAK  

4.  Posiada łącznie minimum 40 stacji: *TAK, podać 
40 – 0 pkt 

powyżej 40 – 10 pkt 

 
 

*………………. 
PODAĆ 

Minimum 3 stacje grzewcze o stałej 
temperaturze do suszenia preparatów 

*TAK, podać 
3 – 0 pkt 

powyżej 3 – 10 pkt 

 
 

*………………. 
PODAĆ 

- dwa poziomy stacji odczynnikowych (6 
pojemników z wodą bieżącą do płukania, 26 
pojemników przeznaczonych na odczynniki); 

TAK  

- 2 stacje załadowcze i 2 stacje wyładowcze 
(Umożliwiającej dodanie lub usunięcie koszyka 
bez konieczności otwierania głównej pokrywy, 
osłaniającej przed parowaniem odczynników); 

TAK  

5.  Każdy pojemnik na odczynniki               o 
pojemności *320 ml (+/-50 ml) 

TAK  
 

*………………… 
podać 

6.  Jednoczesna  obsługa * min. 12 koszyczków. 
Przepustowość w standardowym programie 
barwienia HE 400 preparatów/godzinę; 
 

TAK  
 
 

*………………… 
podać 



7.  System oszczędności wody bieżącej; woda jest 
pobierana tylko wtedy gdy jest aktywna funkcja 
płukania 

TAK  

8.  Zabezpieczenie kodem – uniemożliwiające 
przypadkowe wprowadzenie niechcianych 
zmian podczas procesu barwienia; 

TAK  

9.  Możliwość wprowadzenia min. 40 programów 
do pamięci urządzenia 

*TAK, podać 
40 programów – 0 

pkt 
powyżej 40 

programów – 10 pkt 

 
 
 

*………………. 
PODAĆ 

10.  Możliwość wprowadzenia * min. 40 kroków dla 
każdego programu 

TAK  
 

*………………… 
podać 

11.  Możliwość uruchomienia kilku niezależnych 
programów jednocześnie; 

TAK  

12.  Niezależnie dla każdej stacji programowany 
czas barwienia  w zakresie od 0 do 59 min, 59s 

TAK  

13.  Wbudowana funkcja kontroli – urządzenie 
automatycznie dokonuje sprawdzenia i 
eliminacji ewentualnych konfliktów czasowych; 

TAK  

14.  Funkcja „Auto Return” – umożliwia przerwanie 
barwienia ostatnio załadowanego koszyczka; 

TAK  

15.  Dźwiękowa informacja o błędach jak i o 
zakończeniu procesu barwienia z możliwością 
konfiguracji do indywidualnych preferencji 
użytkownika; 

TAK  

16.  Mechaniczny system odciekania zapobiegający 
mieszaniu się odczynników w kolejnych 
stacjach; 

TAK  

17.  Kontrola stanu zużycia odczynników; 
 

TAK  

18.  Wyświetlanie informacji o aktualnym stanie 
urządzenia (krok programu, numer stacji, czas 
pozostałego barwienia); 

TAK  

19.  Automatyczna blokada ramienia w chwili 
otwarcia osłony głównej (gwarancja 
bezpieczeństwa użytkownika); 

TAK  

20.  Wbudowane podtrzymanie bateryjne urządzenia 
(UPS) – min. 30 minut 

*TAK, podać 
30 minut – 0 pkt. 

powyżej 30 minut – 
10 pkt 

 
 

*………………. 
PODAĆ 

21.  Konstrukcja urządzenie zapobiega 
wydostawaniu się oparów na zewnątrz. 
Indywidualne pokrywki każdej stacji 
zapobiegają odparowywaniu odczynników z 
pojemników, gdy urządzenie nie jest używane; 

TAK  

22.  Urządzenie wyposażone w aktywny filtr 
węglowy do filtrowania oparów z urządzenia 
lub możliwość podłączenia do centralnego 
odciągu oparów; 

TAK  

23.  Oświetlenie wnętrza barwiarki typu LED 
(automatyczne podświetlenie w momencie 
otwarcia drzwi); 

TAK  



24.  Urządzenie sterowane mikroprocesorowo z 
zintegrowanym  dotykowym ekranem; 

TAK  

25.  Graficzna informacja powalająca na śledziennie 
wszystkich zachodzących procesów w 
koszyczkach;  

TAK  

26.  Wbudowany port USB – pozwalający na łatwe 
przenoszenie danych na inne urządzenie;  

TAK  

27.  Oprogramowanie w języku polskim  TAK  

28.  Wymiary modułu barwiącego *max.: 80cm x 
75cm x 90cm 

TAK  
 

*………………… 
podać 

29.  Waga modułu barwiącego *max.: 90kg TAK  
 

*………………… 
podać 

 
* W przypadku parametrów oznaczonych gwiazdką Wykonawca powinien podać, 
wyspecyfikować lub opisać faktyczne parametry zaoferowanego aparatu (poz. 4, poz. 9 i poz. 20 
parametry oceniane - podać, poz. 5, 6, 10, 28, 29 podać parametry oferowane). 
 
 
                 
 
               ........................   ............................................................................... 
              data    podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


