
Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia 

 

 
Wymagane parametry jakościowo-techniczne dla odczynników i aparatury do oznaczeń 

wykonywanych metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach w serologii 

immunotransfuzjologicznej 
 

L.p. Przedmiot zamówienia Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

TAK/NIE 

podać/opisać 

1. Wymagane jest wykonanie wszystkich 

badań wymienionych w zapotrzebowaniu na odczynniki 

TAK  

2. Wymagane jest badanie grupy krwi (anty-A, anty-B, anty- 

DVI-,/ A1,B) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty 

wypełnione odczynnikami. 

Podać nazwy 

klonów w 

każdej serii 

odczynników.  

 

 

3. Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi ABO RhD 

(anty-A, anty-B, anty-DVI+) z innych klonów niż 
wymienione w pkt.2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. 

Podać nazwy 

klonów w 

każdej serii 

odczynników.  

 

 

4 Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem 

Antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, włączając 

antygen Cw – zgodnie z obowiązującymi przepisami.. 

Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową 
poliwalentną 

TAK  

5 Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie 

krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych 

poniżej 1%  

TAK  

6 Wymagane są dostawy krwinek wzorcowych transportem 

monitorowanym pod względem temperatury w czasie 

transportu (2-8 st. C), potwierdzone wydrukiem temperatury 

TAK  

7 Wymagane jest przechowywanie wszystkich mikrokart w 

temp. pokojowej (18-25 st. C)  

TAK  

8 Bezpośredni test antyglobulinowy na jednej karcie (IgG-IgA-

IgM-C3c-C3d-ctl). Karty wypełnione odczynnikami przez 

producenta 

TAK  

9 Codzienny zestaw kontrolny do mikrometody (do oceny 

technik manualnych przy ozn. ag grup krwi i p/c) zawierający 

zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/mL) oraz anty-Fy
a
. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

TAK  

10 Międzynarodowa zewnętrzna kontrola jakości potwierdzona 

certyfikatem w zakresie podstawowym – 4 x /rok 

TAK  

11 Wymagany jest termin ważności odczynników– minimum 9 

miesięcy od daty dostawy, krwinek wzorcowych – min. 4 tyg. 

od dostawy. 

TAK  

12 Wirówka do mikrokart na 6-10 miejsc – 2 szt. Stała prędkość 

i czas wirowania. Nowa lub używana, z wyjmowanym 

rotorem (bez użycia narzędzi) dla ułatwienia dezynfekcji.  

TAK 
Podać nazwę, 

rok produkcji i 

producenta 

 

13 Wymagany jest inkubator do mikrokart  - 1 szt. 

-  pojemność min. 24 karty 

-  regulacja czasu inkubacji 

- wyświetlacz pokazujący czas i temperaturę inkubacji 

TAK 
Podać nazwę, 

rok produkcji i 

producenta 

 

14 Elektroniczna pipeta multidozująca z wyświetlaczem LCD 

dedykowana do systemu – 2 szt. Nowa lub używana 

TAK 
Podać nazwę, 

rok produkcji i 

producenta 

 



15 Wszystkie odczynniki i krwinki wzorcowe mają być 

zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą 

bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, 

terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość 

wyspecyfikowanych badań. 

TAK  

16 Wymagana jest instalacja i przeprowadzenie dwóch szkoleń 

dla personelu użytkownika w siedzibie zamawiającego, 

potwierdzanego stosownym certyfikatem. 

TAK  

17 Wszystkie odczynniki (z wyjątkiem materiałów 

jednorazowych i kontroli międzynarodowej) oraz oferowany 

sprzęt tj. wirówka i inkubator  muszą pochodzić od jednego 

producenta. 

TAK 

 

 

18 Wymagane jest aby oferent dostarczył  wszelkie 

dzierżawione urządzenia zwalidowane oraz przeprowadzał na 

własny koszt walidację wszystkich  dzierżawionych urządzeń 

nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami  

dotyczącymi  urządzeń wykorzystywanych  do badań w 

serologii transfuzjologicznej 

TAK  

 

 

 

 

 

 

.........................................................................   
                                                                                                                                       (imię i nazwisko)                      

                                                                       podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy           
 

 


