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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

L.
p.

Parametry graniczne analizatora 
immunochemicznego

Opis  i potwierdzenie parametrów 
Tak/Nie

1
Wydzierżawienie na okres 2 lat   2 analizatorów 
do wykonywania badań immunochemicznych 
/jeden jako backup/.

2

Analizatory immunochemiczne  z detekcją 
chemiluminescencyjną, /główny nowy 2018 r, 
pomocniczy używany po generalnym 
przeglądzie ale nie starszy niż z 2016r., obydwa 
pracujące na tych samych odczynnikach/.

3 Możliwość 24 godzinnej pracy non-stop

4
Surowice i odczynniki identyfikowane za 
pomocą kodów kreskowych przez czytnik 
kodów

5
Możliwość  priorytetowego  oznaczania  próbek 
CITO  (w  tym  troponiny  w  czasie  nie 
dłuższym niż 10 minut)

6

Możliwość pobierania materiału z próbek 
pierwotnych oraz naczynek wtórnych i 
pediatrycznych. Próbki pierwotne – różna 
wielkość, naczynka wtórne i pediatryczne – obj. 
0,5 – 2 ml, dopuszczalne adaptery.

7
Analizator wyposażony w wbudowany system 
kontroli jakości z możliwością graficznej 
prezentacji (wykresy Levey-Jeningsa).

8
Możliwość wykonywania automatycznego 
rozcieńczania próbek przez analizator po 
zaprogramowaniu przez operatora

9
± 20% badań  będzie wykonywane na 
analizatorze pomocniczym

10
Ilość miejsc na karuzeli odczynnikowej 
analizatora głównego – nie mniej niż 25 pozycji

11
Próbki cito dostawiane w każdym momencie 
pracy, oznaczane priorytetowo bez przerywania 
pracy analizatora. Funkcja Random  Acces

12
Możliwość dostawiania statywów z probówkami 
bez przerywania  pracy analizatora.

13
Wydajność analizatora głównego nie mniej niż 
150 oznaczeń/godz.

14 Krzywa kalibracyjna dwupunktowa zapisana w 
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kodzie kreskowym i wczytywana automatycznie 
do pamięci analizatora

15
 Dwustronna komunikacja z zapytaniem z  
laboratoryjną siecią informatyczną ATD 
Software

16 Czujnik poziomu cieczy odczynników i próbek.

17
Chłodzenie odczynników na pokładzie 
analizatora w stałej temperaturze

18
Detektor skrzepów badanej próbki oraz 
bąbelków powietrza (piany) dla odczynników i 
próbek.

19
Możliwość wykonywania oznaczeń zarówno w 
surowicy jak i w osoczu.

20
Bieżące monitorowanie poziomu i zużycia 
odczynników oraz materiałów zużywalnych

21
Komputerowa archiwizacja danych dotyczących 
wyników badań, kontroli i kalibracji

22
Odczynniki automatycznie otwierane i 
zamykane w analizatorze w trakcie dozowania/ 
zabezpieczenie przed parowaniem/.

23
Możliwość załadowania dwóch różnych serii 
tego samego odczynnika  oraz możliwość ich 
jednoczesnego kalibrowania.

24
W zestawie UPS podtrzymujący pracę 
analizatora w przypadku braku napięcia przez 
co najmniej 20 minut.

25
Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci 
informatycznej ATD Software na koszt 
Wykonawcy.

26 Certyfikat CE dla analizatora.
27 Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.

28
Okres gwarancji na analizatory przez cały okres 
trwania umowy.

29
Oferta powinna uwzględniać dodatkowe testy 
na kalibracje (z uwzględnieniem jej stabilności )

30

Oferta powinna uwzględniać dodatkowe testy 
na kontrole. Zamawiający będzie wykonywał 
kontrole wg następujących zasad: do 500 badań 
- 1x na tydzień 1 poziom, do 2.000 badań – 1x 
na tydzień 2 poziomy, do 10.000 badań - 1x 
dziennie 1 poziom, pow.  10.000 badań – 1x 
dziennie 2 poziomy

31
Termin ważności odczynników minimum 6 m-cy 
od daty dostarczenia

32
Podana ilość badań nie uwzględnia kalibracji i 
kontroli.
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33

Oferta powinna zawierać ilości opakowań 
odczynników z uwzględnieniem ich daty 
ważności tak aby przez cały czas trwania 
umowy możliwe było wykonywanie wszystkich 
badań

34
Oferta powinna zawierać materiały kontrolne wg 
harmonogramu kontroli na cały czas trwania 
umowy.

35
Formularz ofertowocenowy w formie papierowej 
i elektronicznej

36
Jeśli analizatory wymagają podłączenia do 
stacji wody -stacja, montaż, filtry i serwis po 
stronie oferenta

Szacunkowa ilość badań na 24 miesiące. 

AFP 400

Anty-HIV 1600

Anty-HBc 400

Anty-HBs 1200

Anty-HCV 4000

Anty-TPO 1200

Ca 125 900

Ca 15.3 700

Ca 19.9 1200

CEA 1400

Estradiol 200

Ferrytyna 1100

FSH 300

F3t 1500

F4t 2500

HBsAg 3100

HCG-beta ilościowo 1200

LH 200

Progesteron 300

Prolaktyna 400

PSA 4500

Parathormon 1200



Testosteron 400

Toxoplazma IgG 600

Toxoplazma IgM 600

Troponina  hs 15000

TSH 16000

BNP 4000

C - peptyd 200

Rubella IgM 200

Rubella IgG 200

Vitamina D3 500

Vitamina B12 500

Prokalcytonina 4000

Kortyzol 200

Insulina 200

P-ciała antyreoglobulinowe ATG 200


