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OPIS TECHNICZNY 

 

 

Przedmiot zamówienia:  

Aparat do izolacji i detekcji DNA drobnoustrojów w pojedynczych oznaczeniach.                                                    
 

Znak sprawy: Z/49/PN/20 

nazwa ................................................................................................................................... 

typ ........................................................................................................................................ 

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

 

 Wymagane parametry i funkcje 

L.p. Parametr / Warunek 

I. Wymagania ogólne 

1.  
Kompletny system zawierający aparat, komputer typu laptop z oprogramowaniem, 

czytnik kodów kreskowych 

2.  

System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, 

amplifikację i detekcję w jednym procesie bez 

konieczności przenoszenia próbki w trakcie procesu 

TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. 

PODAĆ …………………… 

3.   
System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej 

ekstrakcji DNA 

4.  
Aparat Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania 

pojedynczej próbki 

5.  
System z możliwością dostawiania kolejnych prób w dowolnym momencie pracy 

analizatora 

6.  System wyposażony w 3 moduły reakcyjne - moduły aktywne 

7.  System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji 

8.  System dający możliwość wyników gotowych do interpretacji 

9.  
System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii 

Molekularnej 

10.  
Reakcja przebiegająca w specjalnie zaprojektowanych zestawach testowych, 

zawierających kontrole wymagane w przebiegu reakcji - brak wymogu nastawiania 

dodatkowych kontroli i kalibratorów 
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II. Parametry techniczne 

1.  

Sprzęt wraz z oprogramowaniem  umożliwiający ekstrakcję, archiwizację, 

amplifikację w czasie rzeczywistym materiału genetycznego w ramach jednego 

systemu. 

2.  
Sprzęt modułowy pozwalający na przeprowadzenie różnych oznaczeń w tym samym 

czasie na pokładzie tego samego analizatora. 

3.  
Wynik badania w przeciągu maksymalnie 3 godzin .  

TAK- 20 pkt. NIE- 0 pkt. 

 

PODAĆ …………………… 

 

4.  System z możliwością końcowej automatycznej archiwizacji wyników. 

5.  
PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej liczbie 

wykonywanych badań - wymagane  4   

6.  Moduły reakcyjne działające niezależnie od siebie 

7.  
System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym 

procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie 1 analizatora. 

8.  
System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji oraz oprogramowanie do 

interpretacji wyników 

9.  Aparat w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania nawet pojedynczej próbki 

10.  
Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników 

laboratorium. 

11.  Czytnik barkodów. 

12.  
Oprogramowanie do monitorowania  reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w 

czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie 

danych oraz analizę wyników. 

13.  Integracja do szpitalnej sieci komputerowej Eskulap na koszt Wykonawcy 

 


