
Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wymagania stawiane automatycznemu analizatorowi koagulologicznemu 

  

L.p. Parametry wymagalne 
Wymagania graniczne TAK/ 

Parametry oferowane 

1 
Aparat  nowy, lub używany  nie starszy niż z roku 

2011. 
 

2 

Analizator w pełni automatyczny umożliwiający 

wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” 

oraz wykonywanie analiz CITO bez konieczności 

zatrzymywania pracy analizatora 

 

3 

Aparaty koagulologiczny w pełni automatyczny od 

momentu wstawienia próbki  do wykonania wyniku  

- zestaw składający się z części pomiarowej, 

wbudowanego komputera sterującego, monitora i 

drukarki . 

 

4 

Metodyka badań wykrzepiania oparta o 

wiskozymetrię usuwającego interferencje lipemii, 

bilirubinemii, hemolizy. 

 

5 
Wydajność analizatora: 

>110 oznaczeń dla PT i APTT/godz. 
 

6 Detektor skrzepu w badanej próbce  

7 Ilość miejsc dla próbek – nie mniej niż 96  

8 

Komora odczynnikowa, chłodzona   z pokrywą 

zapobiegającą parowaniu i wydłużającą stabilność 

odczynników na pokładzie. 

 

9 
Automatyczna kontrola poziomu odczynników i 

próbek 
 

10 
Automatyczne rozcieńczanie próby w przypadku 

wystąpienia wyników poza liniowością 
 

11 
Automatyczna kontrola jakości jako integralna część 

oprogramowania 
 

12 

System pipetujący dla prób badanych i odczynników, 

z opcją podgrzania odczynników przed dodaniem do 

kuwety.   

 

13 

Oprogramowanie wykorzystujące odczynniki z 

prekalibracją dla fibrynogenu, PT. Dane kalibracyjne 

zapisane na nośniku dołączonym do opakowania 

odczynników i odczytywane przez analizator 

 

14 
Aparat wyposażony w czytnik kodów kreskowych 

do odczytu barkodowanych próbek i odczynników 
 

15 
Konstrukcja techniczna eliminująca możliwość 

kontaminacji – wymagane min 3 igły pipetujące 
 

16 
Instalacja w aparacie systemu przebijającego 

gumowe korki zamkniętych systemów pobrań krwi. 
 

17 
Wymagana jest opcja dostawiania próbek 

rutynowych w trakcie pracy analizatora 
 

18 

Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku 

zasilania (możliwość dokończenia rozpoczętych 

analiz) w formie zewnętrznego UPS 

 

19 

W przypadku problemów z dostawą odczynników 

wykonawca gwarantuje pokrycie różnicy kosztów 

wynikających z konieczności wykonania badań u 

 



innego podwykonawcy 

20 

W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę 

właściwych ilości materiałów zużywalnych, koszty  

dodatkowych materiałów ponosi Wykonawca.  

 

21 

Gwarancja techniczna i coroczne przeglądy 

techniczne zakończone wydaniem świadectwa 

sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury 

w czasie trwania umowy bezpłatne 

 

23 

Wpięcie analizatora do systemu informatycznego 

InfoMedica, dwukierunkowa transmisja danych, 

połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy 

 

24 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 

min. 2 szkoleń dla personelu w terminie 1 m-ca od 

podpisania umowy z zakresu obsługi nowego aparatu 

i metodyki wykonywanych badań 

 

 
  

 

 

                                     

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia min 2 szkoleń dla personelu w terminie 1 msc od 

podpisania umowy,  z zakresu obsługi nowego aparatu i metodyki wykonywanych badań. 

 

Przewidywane ilości badań na 6 miesięcy: 

• PT -    3500 

• APTT -   3000 

• Fibrynogen -  200 

 
 


