
ZAŁĄCZNIK nr 2  

OPIS TECHNICZNY  

 

ZADANIE 1 

Znak sprawy: Z/21/PN/19 

 

Analizatory do wykonywania badań biochemicznych wraz ze stacją uzdatniania wody 

 – 2 szt. 
 

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

 

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

   

1. W pełni automatyczne, wolnostojące analizatory pracujące na tych samych odczynnikach i 

materiałach zużywalnych, analizator główny nie starszy niż 2016 rok produkcji, beckup nie starszy 

niż 2012 rok produkcji. 

2. Analizator główny wykonujący minimum 700 oznaczeń fotometrycznych na 

godzinę.....................(podać)*, analizator beckup minimum 400. 

3. Wydajność modułu ISE minimum 350 oznaczeń na godzinę....................................(podać)* 

4. Możliwość wykonywania badań metodą: 

- fotometrii, 

- turbidynametrii, 

- moduł ISE (minimum 3 parametry: Na, K, Cl) oznaczenie jonów w oparciu o metodykę 

pośrednią, elektrody jonoselektywne wymieniane oddzielnie, 

- oznaczenia w fazie ciekłej. 

5.    Analizatory pracujące w zakresie pomiarowym długości fali minimum 340 do 800 mm. 

6. Możliwości analityczne: 

- biochemia: substraty, enzymy, elektrolity, 

- białka specyficzne. 

7. Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym i płynach 

z jam ciała. 

8. Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń z różnych objętościowo próbek pierwotnych 

(różnych systemów zamkniętych). 

9. Ilość badanych próbek możliwych do jednoczesnego umieszczenia w analizatorze głównym nie mniej 

niż 130, w analizatorze beckup minimum 80. 

10. Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora. 

11. Analizator główny i beckup wyposażony w dodatkowe, chłodzone karuzele na kalibratory, kontrole i 

próbki cito z możliwością identyfikacji kodów kreskowych. 

12. Automatyczne rozcieńczania lub zmiana objętości po przekroczeniu liniowości metody. 

13. Detekcja skrzepu i poziomu cieczy  w próbce. 

14. Możliwość wykonywania badań w trybie „cito”. 

15. Odczynniki gotowe do użycia. 

16. System ciągłego dostawiania próbek badanych. 

17. Możliwość stosowania zróżnicowanych za pomocą kodu kreskowego i koloru statywów dla próbek 

rutynowych, cito i kontroli. 

18. System mycia zapobiegający kontaminacji, współczynnik przeniesienia nie większy niż 0,1 ppm 

19. Identyfikacja odczynników, próbek, kalibratorów i materiałów kontrolnych przy użyciu kodu 

kreskowego. 

20. Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych wraz z czasem stabilności na 

pokładzie analizatora. 



21. Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku (szklane) o trwałości minimum przez okres trwania 

umowy, możliwość wymiany pojedynczych kuwet, łaźnie kuwet termostatowane powietrzem. 

22. Chłodzony rotor odczynnikowy każdego z analizatorów umożliwiający wstawienie na pokład 

minimum 60 zastawów odczynników. 

23. Ocena jakości próbek – pomiar poziomu lipemii, bilirubinemii, hemodializy. 

24. Możliwość automatycznej kalibracji. 

25. Stabilność kalibracji ISE minimum 24 godz. 

26. Wbudowany program kontroli jakości – możliwość przedstawienia graficznego kontroli jakości, 

możliwość zastosowania reguł Westgarda. 

27. Automatyczna ocena wyników kontroli jakości w czasie rzeczywistym. 

28. Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a systemem informatycznym. 

29. Oprogramowanie analizatora w języku polskim. 

30. Modem do serwisowania aparatu. 

25. Podłączenie do szpitalnej sieci komputerowej Eskulap na koszt Wykonawcy. 

26. Aparat wyposażony w komputer, drukarkę, UPS dający minimum 20 min podtrzymania zasilania. 

27. Wyposażony w stację uzdatniania wody stanowiącą integralną część systemu. 

 

 

Parametry oceniane* 

 

Poz. 2 

Wydajność analizatora głównego 700 oznaczeń fotometrycznych na godzinę – 0 pkt. 

Wydajność analizatora głównego powyżej 700 oznaczeń fotometrycznych na godzinę  - 20 pkt. 

Poz. 3 

Wydajność modułu ISE w analizatorze głównym: 350 oznaczeń na godzinę 0 pkt. 

Wydajność modułu ISE w analizatorze głównym: powyżej 350 oznaczeń na godzinę – 20 pkt. 

 

 

....................    .................................................................................    

     data     podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 2  

OPIS TECHNICZNY  

 

ZADANIE 2 

Znak sprawy: Z/21/PN/19 

 

I. Aparat do wykonywania badań immunochemicznych – 2 szt. 
 

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

 

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

 

 

1. Aparat nie starsze niż 2009 rok, pracujące w oparciu o metodę chemiluminescencji. 

2. Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole 

laboratoryjnym. 

3. Wydajność aparatów minimum 70 oznaczeń na godzinę ....................................................(podać)*. 

4. Szybkość otrzymania pierwszego wyniku dla testów max. 45 minut .................................(podać)*. 

5. Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników (zapobieganie 

kontaminacji). 

6. Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.  

7. Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora. 

8. Automatyczne monitorowanie stanu odczynników. 

9. Pobieranie materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych po odwirowaniu. 

10. Chłodzone pozycje odczynnikowe. 

11. Możliwość wykonywanie badań w trybie „cito” 

12. Minimum 70 pozycji na próbki badane. 

13. Podłączenie do sieci szpitalnej ESKULAP.  

 

Parametry oceniane* 

 

Poz. 3. 

Wydajność aparatów 70 oznaczeń na godzinę  - 0 pkt. 

Wydajność aparatów powyżej 70 oznaczeń na godzinę  - 20 pkt.. 

 

Poz. 4. 

Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut  - 20 pkt. 

Szybkość otrzymania pierwszego wyniku od 31 do 40 minut  - 10 pkt. 

Szybkość otrzymania pierwszego wyniku powyżej 40 minut  - 0 pkt. 

 

II. Wirówka laboratoryjna – 2 szt. 
 

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

 

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

 

1. Bezobsługowy silnik indukcyjny. 

2. Wyświetlacz LCD. 

3. Możliwość zaprogramowania następujących parametrów: 

- prędkości obrotowej lub RCF, 



- ustawianie efektywnego czasu wirowania w sekundach, 

-    ustawianie czasu od startu lub od osiągnięcia prędkości maksymalnej.  

4. Funkcja pracy krótkotrwałej „short”. 

5. Magnetyczna identyfikacja wirników. 

6.  System identyfikacji błędów: 

- niewyważenia, 

- niewłaściwie wybranego rotora, 

      -  przerwania realizacji zadanego programu, 

-    sygnalizacja awarii układu zasilania; 

7. Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej. 

8.   Efektywny system wentylacji. 

9.   Zabezpieczenie przed: 

- otwieraniem pokrywy podczas wirowania, 

-  uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie. 

10.  Maksymalne obroty – 18000/ min. 

11.  Maksymalne przyspieszenie – 24088 xg 

12.  Czas wirowania – 0-99 min. 

13. Wyposażona w wirnik kątowy na  24 probówki  15/10 ml, maks. promień R=12 cm, kąt  

30°. 

 

 

III. Komputer przenośny – 2 szt. 
 

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

 

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

 

Komputery przenośnych z oprogramowaniem Astraia  (rekomendacja FMF). 

 

 

 

....................    .................................................................................    

data     podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


