
Zał. 3 a  
 

Wymagania minimalne stawiane analizatorowi  badań biochemicznych 
  

Typ/nazwa/model  , producent , rok produkcji  oferowanego analizatora: 
 
................................................................................................................................................................... 

 

L.p. Parametry wymagalne Tak/Nie 

1 
Analizator fabrycznie nowy lub używany , ale nie starszy niż z 2015 r., w pełni 
automatyczny, pracujący w trybie pacjent po pacjencie. 

 

2 Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, system odczynników zamknięty.  

3 Odczynniki, kalibratory  i kontrole mają pochodzić od jednego producenta  

4 
Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemoliza cie, moczu, płynie mózgowo-
rdzeniowym i krwi pełnej, z próbek pierwotnych, wtórnych i naczynek na mikropróbki 

 

5 Możliwość pracy w trybie CITO  

6 
Możliwość oznaczania enzymów, substratów, białek specyficznych, środków toksycznych, 
parametrów krzepnięcia, elektrolitów w systemie pomiaru bezpośredniego lub pośredniego. 

 

7 
Elektrody pomiarowe ISE bezobsługowe, wymieniane pojedynczo w zależności od stopnia 
zużycia 

 

8 Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku  

9 Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych  

10 Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora.  

11 Detektor skrzepu  

12 Oprogramowanie w języku polskim  

13 
Automatyczne rozcieńczanie, lub zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości 
metody. 

 

14 
Wpięcie analizatora do systemu informatycznego InfoMedica, dwukierunkowa transmisja 
danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy 

 

15 Kontrola jakości badań: ocena wg reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników  

16 
Praktyczna wydajność analizatora min. 300 oznaczeń na godzinę i 50 oznaczeń na godzinę 
dla ISE 

 

17 
Możliwość umieszczenia w aparacie min 80 próbek badanych  z opcją ciągłego 
doładowania w trakcie pracy, bez konieczności zatrzymania pracy analizatora 

 

18 
Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania  w celu dokończenia 
rozpoczętych analiz 

 

19 
Gwarancja techniczna i coroczne przeglądy techniczne zakończone wydaniem świadectwa 
sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury w czasie trwania umowy bezpłatne 

 

20 
Wykonawca gwarantuje możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę przez wszystkie dni w  
Roku, czas reakcji max 12 godziń  

21 

Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii uniemożliwiającej wykonanie badań przez 
okres dłuższy niż 24 godziny od momentu przystąpienia do usunięcia awarii, zapewni ich 
wykonanie do momentu usunięcia awarii na własny koszt w innej placówce laboratoryjnej  
czynnej 24 h na dobę. Wyniki do odbioru w ciągu 12 godz. Od momentu dostarczenia 
próbek 
 

 

22 

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. 
 

 

23 
Międzynarodowa kontrola zewnętrzna badań dla wszystkich parametrów w cyklach min 1  
miesiącu  

24 
W zestawie z analizatorem: stacja robocza, monitor, klawiatura, mysz. Dodatkowo:  
komputer  przenośny  z systemem operacyjnym Windows 10, pamięć RAM min.  8GB, pakietem
Office i dwie nowe  wirówki MPW 352 z rotorem horyzontalnym 

 

25 
Wykonawca dostarczy stół do analizatora nabiurkowego 

 

26 
W przypadku zmiany lokalizacji Laboratorium, przeniesienie i instalacja ponowna  
analizatora na koszt Wykonawcy  

                                                                                           



                                                                           


