
ZAŁĄCZNIK nr 2
OPIS TECHNICZNY

ZADANIE 1

Znak sprawy: Z/34/PN/18

Aparat do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, oksymetrii i jonogramów
– 2 szt

nazwa,..............................................................................................typ,..........................................................,

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

1. Aparat główny rok produkcji nie wcześniej niż  2016r,beckaup rok produkcji nie wcześniej niż 2014 r.
2. Ilość oznaczeń parametrów krytycznych – 46 000.
3. Aparat z panelem pomiarowym do wykonywania następujących parametrów: pH, pO2, pCO2, HHb,

MetHb, COHb, tHb, SO2, tBil, HbF, Na, K, Cl, Ca, glukoza, mleczany.
4. Aparat przeznaczony do pracy całodobowej w systemie ciągłym – natychmiastowe przejście z trybu

czuwania do trybu pracy.
5. Aparat musi posiadać dwa sposoby podania próbki do wyboru: bezpośrednio ze strzykawki lub z

kapilary.
6. Analizator musi zapewnić, aby wszystkie parametry oznaczone były w jednym torze pomiarowym z

wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej – dotyczy to zarówno materiału badanego od pacjenta
jak i materiału kontrolnego.

7. Aparat musi posiadać możliwość wykonania badania we krwi pełnej, osoczu, surowicy, powietrzu
wydychanym oraz płynach będących kontrolą jakości.

8. Objętość badanej próbki potrzebna do uzyskania wyniku wszystkich parametrów (elektrolity,
gazometria, metabolity, oksymetria) w zakresie od 120 µl. do 170 µl.

9. Czas uzyskania wyniku dla pełnego panelu badań od 1 minuty do 5  minut.
10. Analizator musi posiadać możliwość korekty wyniku dla danej temperatury pacjenta.
11. Aparat musi posiadać możliwość uzyskania wyniku osmolarności badanej próbki, ponadto aparat

musi posiadać możliwość konfigurowania wybranych parametrów pomiarowych oraz ich wydruku wg
potrzeb Zamawiającego.

12. Czas wymaganych kalibracji dla oferowanego aparatu łącznie w ciągu doby nie dłuższy niż 1,5
godziny.

13. Aparat musi posiadać możliwość przerwania kalibracji dla wykonania badania próbki pilnej (cito).
14. Aparat musi posiadać w swoim menu możliwość oceny wizualnej na ekranie bieżącego stanu

wykorzystania odczynników i stanu napełnienia „pojemnika ścieków”.
15. Możliwość wymiany pojedynczych opakowań wykorzystanego odczynnika bez konieczności

wymiany kilku odczynników w zestawie.
16. Wyniki badań pacjenta muszą być przedstawione w języku polskim, również w formie graficznej

wraz z ich interpretacją.
17. Aparat musi posiadać bezpośrednio w oprogramowaniu system kontroli jakości, możliwość pełnych

analiz statystycznych krzywych L-J, zastosowanie reguł Westgarda.
18. Aparat musi być wyposażony w moduł automatycznej kontroli jakości.
19. Minimalna żywotność elektrod: gazowych, mleczanowych, elektrolitowych nie krótsza niż 24

miesiące (czas trwania umowy).



20. Aparat w celu wyeliminowania uszkodzenia elektrod musi posiadać zabezpieczenie wewnętrzne
elektrod pomiarowych przed „zapychaniem” ich mikroskrzepami.

21. UPS umożliwiający dokończenie wszystkich rozpoczętych testów w przypadku zaniku zasilania –
integralna część systemu.

22. Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
23. Aparat musi posiadać czytnik kodów kreskowych zapewniający odczytywanie danych z próbek

badanych i odczynników.
24. Aparat musi być wyposażony w wewnętrzną pamięć umożliwiającą zapis w ilości minimum 2000

badań pacjentów, 1000 badań kalibracji oraz 1500 badań kontroli (w okresie 2 lat).
25. Dwukierunkowa transmisja danych – możliwość pracy w komputerowej sieci szpitalnej

opartej na systemie Eskulap, podłączenie na koszt Wykonawcy.

.................... .................................................................................
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Parametry oceniane:

1. Objętość badanej próbki potrzebna do uzyskania wyniku wszystkich parametrów (elektrolity,
gazometria, metabolity, oksymetria) w zakresie od 120 µl. do 170 µl.

Za 120 µl do 140 µl .  20 pkt.
Za 141 µl do 160 µl .  10 pkt.
Za 161 µl do 170 µl .    0 pkt.

2. Czas uzyskania wyniku dla pełnego panelu badań od 1 minuty do 5  minut.
Za 1 min. do 2 min.               20 pkt.

Powyżej  2 min. do 4 min.                      10 pkt.

Powyżej 4 min. Do 5 min.   0 pkt.



ZAŁĄCZNIK nr 2
OPIS TECHNICZNY

ZADANIE 2

Znak sprawy: Z/34/PN/18

Aparat do wykonywania badań metodą chemiluminescencji bezpośredniej – 2 szt.

nazwa,..............................................................................................typ,..........................................................,

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

1. Automatyczny analizator rok produkcji: analizator główny nie wcześniej niż 2016 r., analizator
becaup nie wcześniej niż 2014 r. pracujący w oparciu o metodę chemiluminescencji bezpośredniej
bezsubstratowej.

2. Wydajność aparatu min. 200 oznaczeń na godzinę.
3. Aparat zawsze gotowy do pracy.
4. Czas do uzyskania pierwszego wyniku max. 20 min.
5. Odbiór próbki bezpośrednio po aspiracji próbki do oznaczenia.
6. Praca z różnymi rodzajami probówek.
7. Pobieranie materiału badanego przy użyciu wymiennych końcówek lub za pomocą sond aspirujących

ze sposobem mycia zabezpieczającym przed kontaminacją.
8. Obecność funkcji STAT – możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania

pracy aparatu i pauzowania.
9. Monitorowanie zużycia odczynników.
10. Zużycie wody przy pełnym obciążeniu pracą do 5 l/godz.
11. Automatyczne rozcieńczanie próbki.
12. Dostawianie i usuwanie odczynników, próbek i materiałów zużywalnych możliwie w każdym czasie –

bez konieczności zatrzymywania czy pauzowania aparatu lub w statusie Ready.
13. Automatyczne zlecenie „reflex” testów bez udziału operatora.
14. System chłodzenia odczynników w analizatorze.
15. Możliwość równoczesnego analizowania parametrów w surowicy i innych płynach ustrojowych.
16. Możliwość wstawiania różnych typów probówek w jednym podajniku.
17. Ilość analiz wykonywanych w ciągu jednego cyklu pracy (bez konieczności wymiany odczynników,

zmiany ustawień oprogramowania analizatora) minimum 23.
18. Czytnik kodów kreskowych.
19. Detekcja skrzepów.
20. Pełna archiwizacja danych o wynikach pacjentów, kalibracji, kontroli jakości.
21. Analizator główny i becaup pracujące na tych samych odczynnikach, becaup spełniający wszystkie

w/w parametry.
22. UPS.
23. Instrukcja w języku polskim.
24. System kontroli jakości – wykresy Levey-Jenningsa.
25. Dwukierunkowa transmisja danych – podłączenia do informatycznej sieci szpitalnej ESKULAP na

koszt Wykonawcy.

........................ ...............................................................................
              data  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



Parametry do oceny
1. Dostawianie i usuwanie odczynników, próbek i materiałów zużywalnych możliwie w każdym czasie –

bez konieczności zatrzymywania czy pauzowania aparatu lub w statusie Ready.
Bez konieczności zatrzymywania czy pauzowania aparatu     10 pkt.
W statusie Ready           0 pkt.

2. Pobieranie materiału badanego przy użyciu wymiennych końcówek lub za pomocą sond aspirujących
ze sposobem mycia zabezpieczającym przed kontaminacją. Z końcówkami 20 pkt.

Z igłą                 0 pkt.
3. Zużycie wody przy pełnym obciążeniu pracą do 3 l/godz. 10 pkt.

Powyżej 3 l/godz.  do 5l/godz.     0 pkt.



ZAŁĄCZNIK nr 2
OPIS TECHNICZNY

ZADANIE 3
Znak sprawy: Z/34/PN/18

Analizatory do oznaczania parametrów morfologii krwi – 2 szt. z zestawem do wykonywania oraz
barwienia rozmazów krwi i weryfikacji rozmazów wraz z oprogramowaniem do zarządzania
obszarem roboczym i walidacją wyników.

Analizator do oznaczania parametrów morfologii krwi

1. Analizatory automatyczne, rok produkcji nie wcześniej niż 2013, instalowane na stole (należy
dostarczyć odpowiednie podstawy) połączone w jeden moduł roboczy ze wspólnym podajnikiem oraz
wspólna stacją roboczą.

2. Wyposażone w automatyczny podajnik z mieszalnikiem na minimum 50 próbek oczekujących na
analizę, z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek bez konieczności przerywania cyklu
pomiarowego i zatrzymania podajnika.

3. Automatyczny pomiar, analiza i raportowanie  minimum 26 następujących parametrów: erytrocyty,
hemoglobina, hematokryt, MCV, MCHC, MCH, RDW-CV, RDW-SD leukocyty, bezwzględna liczba
i udział procentowy: neutrocytów, limfocytów, monocytów, eozynocytów, bazocytów, retikulocytów,
płytki krwi, MPV, P-LCR, PCT, bezwzględna liczba i udział procentowy erytroblastów.

4. Oznaczanie i raportowanie retikulocytów z podziałem na 3 populacje w zależności od stopnia
dojrzałości oraz podaniem stężenia hemoglobiny w retikulocycie.

5. Oznaczanie i raportowanie płytek metodą fluorescencyjną z podaniem frakcji niedojrzałych płytek –
w wartościach względnych i bezwzględnych

6. Wydajność analizatora nie mniejsza niż 100 oznaczeń / godzinę dla CBC+DIFF, oraz nie mniejsza niż
80 oznaczeń / godzinę  dla CBC+DIFF+RET w trybie automatycznym.

7. Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC i retikulocytów dokonywane przy zastosowaniu
technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego.

8. Oznaczanie i raportowanie niedojrzałych granulocytów, jako odrębnej populacji wyrażonej w
wartości bezwzględnej i w procentach.

9. Oznaczanie i raportowanie erytroblastów  z automatyczną korektą liczby WBC - korekta WBC o
NRBC również w trybie CBC

10. Minimalne zakresy liniowości pomiaru (bez rozcieńczania): WBC - 400x10³/µl, PLT  4.000x10³/µl.,
RBC - 7000x10³/µl, HGB – 22g/dl.

11. Maksymalna objętość próbki aspirowanej w trybie manualnym i podajnikowym 100µl.
12. Możliwość wykonania oznaczenia z krwi kapilarnej z rozcieńczeniem próbki (mikrometoda, próbki

pediatryczne) z objętości nie przekraczającej 80 µl.
13. Możliwość podania próbki w trybie manualnym.
14. Możliwość wykonywania powtórnych badań w kanale optycznym w przypadku oflagowania płytek

krwi.
15. Możliwość stosowania jednocześnie w trybie podajnikowym różnego typu probówek systemu

zamkniętego.
16. Możliwość oznaczania pojedynczych próbek w systemie podajnikowym.
17. Analizator wyposażony w automatyczne mycie sondy aspirującej materiał (zewnętrzne i wewnętrzne)

po każdym pobraniu.
18. Prezentacja wyników w formie liczbowej i graficznej na ekranie monitora.
19. Wewnętrzna pamięć analizatora minimum 10.000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i

danymi pacjenta.



20. Flagowanie wyników patologicznych w zakresie WBC, RBC, PLT.
21. Oznaczanie i raportowanie płynów z jam ciała i PMR w osobnym trybie pracy analizatora,

wynik przesyłany do systemu LIS.
22. Włączenie aparatu do systemu kontroli jakości "on-line" dla parametrów krwi obwodowej, wyniki

kontroli dostępne w internecie chwilę po ich wykonaniu, z natychmiastową informacją w przypadku
błędów.

23. Oprogramowanie QC obejmujące system kontroli jakości wg systemu L-J.
24. Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach, zgodnie z datą

przydatności na opakowaniu.
25. Wyposażenie jednostki sterującej analizatora w kolorowy monitor ciekłokrystaliczny o przekątnej nie

mniejszej niż 17’’.
26. Podłączenie do systemem szpitalnego ESKULAP, przesyłanie wszystkich oznaczanych parametrów.
23. Zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych oraz identyfikacja wszystkich odczynników,

kalibratorów, kontroli i próbek pacjentów przy użyciu kodów kreskowych.
27. Urządzenia chłodzące (klimatyzator- szt. 2) zabezpieczające właściwe warunki dla oznaczanego

materiału.
28. Zewnętrzne urządzenie do podtrzymania napięcia UPS.
29. Dwustronne połączenia analizatorów z centrum serwisowym Wykonawcy poprzez łącze internatowe

przez całą dobę.

Zestaw do automatycznego wykonywania i barwienia rozmazów krwi.

1. Aparat w pełni automatyczny, rok produkcji nie wcześniej niż 2017.
2. Identyfikacja próbek za pomocą kodów kreskowych.
3. Wydajność barwienia minimum 30 rozmazów / godzinę
4. W pełni automatyczne przygotowanie rozmazu i jego wybarwienie wraz z suszeniem: aparat
    samodzielnie przesuwa na pokładzie szkiełka , wykonuje rozmaz, barwi utrwala, płucze i wydaje
    ostatecznie wysuszony preparaty rozmazów krwi.
5. Sposób  rozmazania  krwi   automatycznie  dostosowany  do  wartości  hematokrytu  każdej
    próbki
6. Możliwość definiowania przez użytkownika objętości próbki, prędkości rozmazywania i kąta
    nachylenia szkiełka rozprowadzającego.
7. Możliwość dostosowania i edytowania protokołu barwienia: czas barwienia, używane odczynniki.
8. Możliwość dokładania kolejnych szkiełek w trakcie pracy analizatora.
9. Możliwość obsługi mikropróbek (noworodki) oraz próbek z podniesionym dnem.
10. Możliwość podawania próbek w trybie automatycznym - podajnikowym oraz ręcznym - manualnym.
11. Maksymalna objętość aspiracji krwi w trybie automatycznym poniżej 100 ul.
12. Maksymalna wymagana objętość próbki w trybie podajnikowym poniżej 1 ml.
13. Kompletne zestawy  odczynnikowe zwalidowane  przez Oferenta.

Zestaw do oceny rozmazów.

1. Automatyczne urządzenie do weryfikacji rozmazów krwi, rok produkcji nie wcześniej niż 2017.
2. Zautomatyzowany system do oceny rozmazów składający się z modułu optycznego wyposażonego w
    mikroskop i kamerę /skaner/ oraz system komputerowy z oprogramowaniem do gromadzenia i wstępnej
    klasyfikacji komórek zabarwionych preparatów.
3. Automatyczna weryfikacja rozmazów krwi powinna obejmować analizę obrazu odsetkowego
    leukocytów, ocenę morfologii erytrocytów oraz charakterystykę płytek krwi.
4. Lokalizacja i przedstawianie obrazów każdej znalezionej komórki jądrzastej lub innego obiektu
    znalezionego w rozmazie krwi.
5. Wyniki prezentowane na ekranie w postaci zdjęć, wartości liczbowych zliczonych typów komórek,



    udziału  procentowego, nasilenia występowania określonej patologii w układzie czerwonokrwinkowym.
6. Porządkowanie wraz z klasyfikacją wstępną dla leukocytów: neutrofile segmentowane, neutrofile
    pałeczkowate, eozynofile, bazofile, limfocyty, metamielocyty, mielocyty, promielocyty, blasty,
    nietypowe limfocyty, plazmocyty.
7. Wstępna klasyfikacja komórek niebędących WBC: erytroblasty, płytki olbrzymie, agregaty płytkowe,
    cienie komórkowe i artefakty.
8. Własna referencyjną baza komórek, która może być wzbogacana o inne komórki.
9.  Możliwość przeglądania wyników wraz ze zdjęciami w dowolnym czasie.
10. Możliwość bezpośredniego połączenia z aparatem do wykonywania rozmazów krwi.
11. Identyfikacja próbek przy pomocy kodów kreskowych.
12. Możliwość kopiowania wybranych obrazów komórek na dysk twardy komputera.

Oprogramowania do zarządzania obszarem roboczym

1. Oprogramowanie do zarządzania obszarem roboczym oraz do walidacji wyników w oparciu o system
    reguł.
2. Zarządzanie zleceniami, pacjentami, próbkami w fazie przedanalitycznej.
3. Zarządzanie wynikami i weryfikacja wyników w fazie analitycznej.
4. Archiwizacja i raportowanie w fazie poanalitycznej.
5. Zarządzanie użytkownikami, tworzenie statystyk i monitorowanie obiegu próbki w fazie
    administracyjnej.

.................... .................................................................................
data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Parametry oceniane:
.

1. Dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek z leukopenią – możliwość dodatkowej weryfikacji
WBC przy wydłużonym czasie zliczania leukocytów.
- dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek  z leukopenią – 20 pkt.
- brak dodatkowego trybu  pomiaru WBC dla próbek  z leukopenią - 0 pkt

2. Wykonanie oznaczenia płynów z jam ciała bez  użycia dodatkowych odczynników.
- oznaczanie płynów z jam ciała bez  użycia dodatkowych odczynników - 20 pkt
- oznaczanie płynów z jam ciała z  użyciem dodatkowych odczynników - 0 pkt


