Załącznik nr 11 do SIWZ
Parametry graniczne
dla analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych – 1szt.

Analizator :
Przedmiot Zamówienia ..............................................................................................
( Oferowane - nie opcje)
Producent/Firma.........................................................................................................
Urządzenie typ...........................................................................................................
Rok produkcji..............................................................................................................

Lp.

Parametr / Warunek

Warunek
Graniczny

1.
2.
3.

Analizator do posiewu krwi kompletny gotowy do pracy ,
Hodowla i detekcja wzrostu w obrębie jednego aparatu
Ilość miejsc w aparacie min 60 max 100.

Tak
Tak
Tak

4.

Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowychpotwierdzone instrukcją użytkowania/metodyką techniczną
w języku polskim dołączoną do oferty zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011
Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem
kodów paskowych
Komputer do obsługi aparatu z oprogramowaniem w wersji
graficznej (minimum rejestracja i wprowadzanie próbtworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd prób-tworzenie
zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie
wzrostu)
Podłoża kompletne bez konieczności dodawania
substancji wzbogacających dla rutynowo pobieranych
objętości krwi zalecanych przez producenta
Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu

Tak

Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem
informatycznym do obsługi laboratorium
mikrobiologicznego
Wizualna, jednoznaczna ocena wzrostu drobnoustrojów w
podłożu preinkubowanym na podstawie zmiany
zabarwienia czujnika /sensora
Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim

Tak

Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków w składzie
podłoża
Podłoża do posiewów w butelkach nietłukliwych,
wykonanych z tworzywa sztucznego, uniemożliwiających
pobicie w trakcie transportu oraz w trakcie pobierania
materiału od pacjenta
Adres najbliższego punktu serwisowego, nr telefonu lub
fax.
Przydatność butelek do użytkowania- minimum 6 miesięcy.
Aparat do pracy na stole o max wymiarach szer. 55 cm,
głębokość 65 cm, wys. 80 cm.
Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez

Tak

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
18.

Tak
Tak

Tak
Tak

Tak
Tak

Tak

Podać
Tak
Tak
Tak

Oferowane
parametry –
podać (opisać)*

19.
21.
22.
25.

Użytkownika a nie aparat
Możliwość wyłączenia pojedynczych cel pomiarowych w
razie awarii.
Aktualizacja oprogramowania.
Wizyta serwisu merytorycznego firmy po pierwszym
miesiącu pracy analizatora u Zamawiającego.
Bezpłatna instalacja analizatora u Zamawiającego i
bezpłatne przeszkolenie personelu z obsługi aparatu.

Tak
Tak
Tak
Tak

* wypełnia Wykonawca
Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez
dalszej oceny
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany analizator jest kompletny i będzie gotowe do
użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

.........................................................
Podpis przedstawiciela Wykonawcy

