
Załącznik nr 4

Lp. Analizator Główny

Wymagalny parametr/warunek

Potwierdzenie
spełnienia 

tak/nie
Opis

1 W  pełni automatyczny, wieloparametrowy biochemiczny 
analizator, pracujący 24 godziny przez 7 dni  w tygodniu

2 Analizator nowy fabrycznie rok produkcji 2012

3 Wydajność min. 500 oznaczeń kolorymetrycznych /godz 
oraz min. 350 oznaczeń ISE /godz.

4 Komputer sterujący z oprogramowaniem Windows XP , 
Ekran dotykowy min 17”

5 Możliwość wykonania  oznaczeń z różnego materiału: 
surowica, osocze, mocz, PMR, krew pełna

6  System odczynnikowy  umożliwiający badania z zakresu 
chemii klinicznej , białek specyficznych , monitoringu 
leków , oznaczania narkotyków

7 Minimum 60 pozycji odczynnikowych na pokładzie 
analizatora – wszystkie pozycje chłodzone.

8 Możliwość równoczesnego stosowania różnych 
objętościowo butelek odczynnikowych 

9 Możliwość załadowania min 100 próbek jednorazowo z 
możliwością ciągłego doładowywania w trakcie pracy bez 
konieczności pauzowania aparatu,
Raki z próbkami uwalniane bezpośrednio po aspiracji, bez 
konieczności oczekiwania na zakończenie analizy

10 Wbudowane czytniki kodów paskowych do identyfikacji 
odczynników i próbek badanych

11 Detektory  poziomu odczynników I próbek badanych z 
monitoringiem poziomu odczynników, detektor skrzepu

12 Wykonania badań w trybie STAT – możliwość 
zdefiniowania statusu STAT dla każdej dowolnej pozycji 
próbkowej

13 Kuwety jednorazowego użytku  lub wielorazowe  z 
automatycznym systemem mycia.

14 Stacja uzdatniania wody – zużycie wody przez analizator 
nie przekraczające 30 litrów wody  na godzinę

15 Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstytucji, 
dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem 
kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do 
analizatora

16 Zintegrowany z analizatorem moduł ISE – Na , K , Cl, 
bezobsługowy z automatycznie wykonywaną  kalibracją 
sterowaną z poziomu oprogramowania analizatora bez 
konieczności ingerencji operatora.

17 Możliwość programowania reakcji czteroodczynnikowych.

18 Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi i naczynkami 
typu CUP, przystosowany do pracy z systemem 
aspiracyjno-próżniowym



19 Oddzielne igły pipetujące dla odczynników , próbek 

20 Możliwość zaprogramowania automatycznego startup i 
shut down uruchamianego automatycznie przez analizator 
w zaprogramowanym wcześniej czasie z możliwością 
określenia zakresu wykonywanych czynności 

21 System monitorujący poziom i informujący o obecności 
endogennych interferencji w próbce (hemoliza, lipemia, 
hiperbilirubinemia)

22 Monitorowanie zużycia odczynników (ilość wykonanych 
oznaczeń, badań, kontroli, kalibracji)

23 Oznaczanie kreatyniny metodą enzymatyczną

24 Oznaczanie hemoglobiny glikozylowanej z krwi pełnej

Lp. Analizator dodatkowy

Wymagalny parametr/warunek

Potwierdzenie
spełnienia 

tak/nie
Opis

1 Analizator  w pełni automatyczny, wieloparametrowy 
biochemiczny analizator, 

2 Wydajność min. 60 oznaczeń/godz. 

3  Wbudowane czytniki kodów paskowych do identyfikacji 
odczynników i próbek badanych

4 Możliwość wykonania  oznaczeń z różnego materiału: 
surowica, osocze, mocz

5 System odczynnikowy  umożliwiający badania z zakresu 
chemii klinicznej , białek specyficznych 

6 Minimum 25 pozycji odczynnikowych na pokładzie 
analizatora – wszystkie pozycje chłodzone.

7 Możliwość równoczesnego stosowania różnych 
objętościowo butelek odczynnikowych  

8 Kuwety jednorazowego użytku lub wielorazowe  z 
automatycznym systemem mycia.

9 Zużycie wody nie więcej niż 2 l/h pracy analizatora

10 Odczynniki diagnostyczne kompatybilne z analizatorem 
głównym

Lp. Analizatory główny i  dodatkowy

Wymagalny parametr/warunek

Potwierdzenie
spełnienia 

tak/nie
Opis

1 Wbudowany system kontroli jakości z kartami kontroli 
jakości (opracowanie liczbowe i graficzne)



2 Wprowadzanie danych demograficznych pacjenta: imię, 
nazwisko, ID, zleceniodawca

3 Baza danych  wyników oznaczeń pacjentów min. 50 000 
rekordów

4 Deklaracja zgodności CE z dyrektywą 98/79/WE dla 
analizatora i odczynników

5 Komunikacja dwukierunkowa z zapytaniem. Podłączenie 
do sieci informatycznej ATD Software na koszt oferenta

6 Bezpłatna instalacja i szkolenie u Zamawiającego

7 Bezpłatny serwis dostępny 24 godz./dobę 7 dni w 
tygodniu.

8 System podtrzymywania napięcia (UPS), w przypadku 
zaniku zasilania z sieci elektrycznej min. 30 min

9 Do podanej ilości badań należy doliczyć ilość odczynników 
na codzienną kontrolę i kalibracje zgodnie ze wskazaniami 
producenta

10 Przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia 
.Za zwłokę przewiduje się karę umowną za każdy 
rozpoczynający się  dzień zwłoki w kwocie 500,00 zł 

11 Po zakończeniu umowy oferent jest zobowiązany do 
przywrócenia pomieszczenia w którym znajduje się 
analizator do poprzedniego stanu.

12 Ilość kontroli:
Dla badań powyżej 2000 oznaczeń na 36 m-cy – 

2 poziomy kontroli 1x dziennie
Dla badań poniżej 2000 oznaczeń na 36 m-cy – 2 

poziomy kontroli 1x na tydzień.


