
                           Załącznik nr 5

Lp. Nazwa asortymentu Ilość

na 36 miesięcy

1 ALAT 36000

2 ASPAT 18000

3 Amylaza 2400

4 AP - Fosfataza zasadowa  5400

5 GGTP- gammaglutamylotranspeptydaza 3600

6 CK-kinaza kreatynowa 1200

7 CK – MB – izoenzym CK 300

8 LDH -dehydrogenaza mleczanowa 1800

9 K- Potas     72000

10 Na - Sód        60000

11 Ca - Wapń     12000

12 Fe - Żelazo 10500

13 Mg - Magnez 3600

14 LDL bezp. 3300

15 Fosforany 4200

16 Cholesterol całkowity 21000

17 dHDL – Cholesterol 16500

18 Chlorki 600

19 Trójglicerydy 19500

20 Kreatynina 63000

21 Mocznik / (BUN) 27000

22 Kwas moczowy 4200

23 Bilirubina całkowita 12000

24 Bilirubina sprzężona i niesprzężona 450

25 Białko całkowite 2250

26 Białko w moczu 6000

27 Glukoza 57000

28 CRP 43500

29 Lipaza 5700

30 Albumina 2550

31 Mikroalbumina w moczu 600

32 TIBC 1500

33 dHbA1C% 3000

34 Alkohol 450

35 ASO 1200

36 RF 1200

37 Mleczany 300



 Parametry graniczne dla analizatorów biochemicznych. 

Lp
.

Analizator główny
Wymagany parametr/warunek

Warunek
graniczny

Parametr oferowany

1
Analizator w pełni automatyczny, 
wieloparametrowy biochemiczny 
analizator

TAK

2
Analizator fabrycznie nowy rok 
produkcji 2015

TAK

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

Tak, Podać

4
Komputer sterujący z 
oprogramowaniem Windows, ekran 
dotykowy 

Tak, Podać

5

Możliwość wykonania oznaczeń z 
różnego materiału biologicznego 
(surowica, osocze, mocz, hemolizat, 
pmr, płyny z jam ciała)

TAK

6

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

TAK

7
Minimum 50 pozycji odczynnikowych 
na pokładzie analizatora 

Tak, Podać

8
Możliwość ciągłego doładowania 
próbek w trakcie pracy 

TAK

9

Możliwość  jednorazowego 
załadowania min 60 próbek 
jednorazowo z możliwością ciągłego 
doładowywania w trakcie pracy

Tak, Podać

10
Wbudowane czytniki kodów 
paskowych do identyfikacji 
odczynników i próbek badanych

TAK

11

Detektory poziomu odczynników i 
próbek badanych z monitoringiem 
poziomu odczynników, oddzielne igły 
do pipetowania odczynników i próbek 
lub końcówki jednorazowe.

TAK

12

Wykonanie badań w trybie STAT – 
możliwość zdefiniowania statusu STAT
dla każdej dowolnej pozycji 
probówkowej

TAK

13
Kuwety  wielorazowego użytku z 
automatycznym systemem mycia, lub 
jednorazowe

TAK

14

Stacja uzdatniania wody/jeśli jest 
konieczna/ – zużycie wody przez 
analizator nie przekraczające 30 litrów 
wody na godzinę

Tak, Podać



Lp
.

Analizator główny
Wymagany parametr/warunek

Warunek
graniczny

Parametr oferowany

15

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

TAK

16

Odczynniki płynne, nie wymagające 
rekonstytucji, dostarczane w 
firmowych opakowaniach, z kodem 
kreskowym, gotowe do użycia, nie 
dopuszcza się dzielenia odczynników z
opakowań zbiorczych.

TAK

17

Konieczność pracy z probówkami 
pierwotnymi  i naczynkami typu CUP, 
umieszczenie CUP w materiałach 
zużywalnych

TAK

18
System odczynnikowy zamknięty z 
możliwością otwarcia 5 kanałów 
aplikacyjnych

TAK

19
Zapewnienie jak najdłuższej ciągłości 
czasowej tego samego nr LOTu 
odczynników, kalibratorów i kontroli

TAK

20

Możliwość zaprogramowania 
automatycznego startup i shutdown 
uruchamianego automatycznie przez 
analizator w zaprogramowanym 
wcześniej czasie z możliwością 
określenia zakresu wykonywanych 
czynności: mycie kuwet, pomiary tła, 
weryfikacja jakości kuwet itp.

TAK

21
W formularzu cenowym należy podać 
ilość opakowań zaokrąglonych do 
pełnego opakowania

TAK

22
Monitorowanie zużycia 
odczynników /ilość wykonanych 
oznaczeń, kontroli, kalibracji/

TAK

23
Oznaczanie kreatyniny metodą 
enzymatyczną

TAK

24
Odczynniki i płyny systemowe muszą 
posiadać ostrzeżenie o szkodliwości w 
języku polskim

TAK

25
Wykonywanie TIBC/UIBC bez 
wstępnego przygotowania

TAK

26
W formularzu cenowym należy podać 
ilość badań z jednego opakowania

TAK

Lp
.

Analizator dodatkowy
Wymagany parametr/warunek

1 Analizator w pełni automatyczny, 
wieloparametrowy analizator 

TAK



Lp
.

Analizator główny
Wymagany parametr/warunek

Warunek
graniczny

Parametr oferowany

biochemiczny, nastołowy , bez stacji 
uzdatniania wody

2
Analizator nowy lub używany po 
przeglądzie technicznym

Tak, Podać

3 Wydajność ok. 100 oz.na godz Tak, Podać

4
Komputer sterujący z 
oprogramowaniem Windows

Tak, Podać

5

Możliwość wykonania oznaczeń z 
różnego materiału biologicznego 
(surowica, osocze, mocz, pmr, płyny z 
jam ciała)

TAK

6
Wbudowany czytnik kodów 
kreskowych do identyfikacji 
odczynników i próbek badanych

TAK

7

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

TAK

8

Odczynniki diagnostyczne dla 
oznaczeń kolorymetrycznych, kontrole 
i kalibratory, naczynka typu CUP 
kompatybilne z analizatorem głównym

TAK

9
Kuwety wielorazowego użytku z 
automatycznym systemem mycia lub 
jednorazowe, 

TAK, Podać

Lp
.

Analizator główny i dodatkowy
Wymagany parametr/warunek

1
Oprogramowanie analizatorów w 
języku polskim

TAK

2
Wbudowany system kontroli jakości z 
kartami kontroli jakości (opracowanie 
liczbowe i graficzne)

TAK

3
Wprowadzenie danych 
demograficznych : imię, nazwisko, ID, 
zleceniodawca 

TAK

4
Baza danych wyników oznaczeń 
pacjentów min 10 000 rekordów

TAK, podać

5

Analizatory ,  odczynniki, kalibratory i 
materiały zużywalne  pochodzące od 
tego samego producenta, świadectwa 
CE dołączone do oferty

TAK

6
Dołączone drukarka zewnętrzna i UPS-
y

TAK, Opisać

7

Bezpłatna instalacja i szkolenie u 
Zamawiającego Bezpłatny serwis 
techniczny przez cały okres dzierżawy, 
reakcja serwisu -24 godziny

TAK

8 Podłączenie obu aparatów do systemu 
informatycznego działającego w 

TAK



Lp
.

Analizator główny
Wymagany parametr/warunek

Warunek
graniczny

Parametr oferowany

laboratorium na koszt wykonawcy

9
Udział w zewnątrzlaboratoryjnej 
kontroli jakości

TAK

10

Do przetargu należy doliczyć ilość 
kalibratorów wg wskazań producenta.
Ilość kontroli:
dla badań powyżej 3000 ozn./36 m-cy 
– 2 poziomy 1x dziennie
dla badań poniżej 3000 ozn./36 m-cy – 
2 poziomy kontroli 1 x na tydzień

TAK




	Kreatynina

