
Załącznik nr 1 do SIWZ

„Dostawa odczynników do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej
wraz  z dzierżawą 2 analizatorów

na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.”

Opis przedmiotu zamówienia

Warunki zamówienia:

LP Wymagane warunki
Opis  i potwierdzenie
parametrów Tak/Nie

1 • Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 rok.
• Analizator pomocniczy rok produkcji min. 2015  po 

przeglądzie.

2 Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, ,Na+, K+, Ca zjonizowany, 
Hct .

3 Parametry  wyliczalne: HCO3 aktualne, HCO3 std, BE (ecf), BE 
(B), sat O2, ct O2.

4 Możliwość wprowadzania numeru ID zlecenia w postaci kodu 
kreskowego do analizatora za pomocą czytnika  kodów 
/czytnik w zestawie/.

5 Minimalna  objętość próbki  - 70 μL.L.

6 Ciągła gotowość do pracy.

7 Całkowity czas pomiaru poniżej 2 minut.

8 Korekcja do aktualnej temperatury pacjenta.

9 Wykonanie oznaczenia z krwi pełnej, osocza, dializatu.

10 Obecność systemu zabezpieczającego (UPS) – minimum 30 
min. podtrzymania.

11 Oprogramowania analizatora w języku polskim.

12 Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie 
krótszy niż  1 m-c.

13 Każdy odczynnik konfekcjonowany oddzielnie, w niezależnym 
pojemniku umożliwiającym jego wymianę odpowiednio do jego 
zużycia.

14 Pobieranie  próbki z kapilary i strzykawki.

15 Zabezpieczenie przeciwskrzepowe jako odrębny element 
zestawu.

16 Długa żywotność  elektrod /min.6 m-cy/.Elektrody całkowicie 
bezobsługowe.

17 Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu 
odczynników.

18 Baza danych z ilością wykonanych badań, wynikami pacjentów i 
wynikami kontroli.

19 Flagowanie wyników patologicznych.

20 Połączenie z laboratoryjnym  systemem  informatycznym firmy 
ATD Software w zakresie: automatyczny odbiór zleceń(oznaczeń



do wykonania), automatyczna wysyłka wyników.

21 Do kalkulacji należy doliczyć koszt materiałów zużywalnych, 
kalibratorów, elektrod, kontroli, kapilar, zatyczek,magnesów, 
zabezpieczeń przeciwskrzepowych,  mieszadełek w ilości 
odpowiedniej do ilości badań i na cały czas trwania umowy./ 
kontrola 1x dziennie na jednym poziomie na każdym 
analizatorze/.do podanej ilości badań należy doliczyć odczynniki 
na kalibracje i kontrole.

22 2 analizatory pracujące na tych samych odczynnikach , 
w pakiecie startowym wyposażone w niezbędne elektrody.

Planowana ilość oznaczeń na 36 m-cy -  30.000.


