
AE/ZP-27-48/16 Załącznik Nr 7.1

Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 1 

L.p. Wymagane parametry dla: Wpisać oferowane parametry, opisać

1.
Analizatory nie starsze niż z roku 2012, w pełni sprawne i 

przygotowane do pracy

2.

Możliwość pomiaru z jednej próbki: pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, 

Ca, frakcje Hb (oksymetria: FO2Hb, FCOHb, FMetHB, THb), 

glukoza

3.

Elektrody w postaci pojedynczych elektrod i sensorów lub w 

jednej kasecie wspólnie z odczynnikami i kalibratorami. 

Oddzielny pakiet płuczący z zamkniętym pojemnikiem na ścieki

4.
Materiał badany: krew pełna hearynizowana tętnicza, żylna, 

mieszana, materiał kontrolny

5.
Jeden uniwersalny port wejściowy dla: strzykawek, kapilar, 

ampułek

6.
Uzyskanie wyniku - wszystkich parametrów z maksymalnej 

objętości próbki 100 µl

7. Czas uzyskania wyniku nie dłuższy niż 60 sekund

8. Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją skrzepów

9. Możliwość przerwania kalibracji w celu podania próbki pilnej

10.
Możliwość reinstalacji kaset: odczynnikowej i automatycznej 

kontroli (np. po nieudanej próbie instalacji) bez utraty kasety

11.
Trwałość kasety odczynnikowej na pokładzie aparatu minimum 

4 tygodnie przy podanej liczbie badań

12.
Termin ważności odczynników/kaset nie krótszy niż 6 miesięcy 

od daty dostawy

13.

Materiały kontrolne niezależne od kalibratorów. Automatyczna 

kontrola jakości, umożliwiajaca pracę przez min. 28 dni, bez 

ingerencji operatora

14.
Krótki czas przestoju po wymianie kasety - maksymalnie 20 

minut

15. Wydajność co najmniej 20 oznaczeń na godzinę 

16. Monitorowanie poziomu odczynników

17.

W dzierżawie uwzględniono koszty wpięcia analizatorów do 

wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - 

moduł laboratoryjny, w tym dostarczenie zestawu 

komputerowego i/lub oprogamowania jeżeli będzie niezbnędne 

do wpięcia analizatorów do sieci

18.
Możliwość wpięcia aparatów do laboratoryjnej sieci 

informatycznej - dwukierunkowo

19.

UPS (lub UPS-y, do każdego analizatora oddzielnie), 

podtrzymujacy działanie analizatrów co najmninej przez 20 

minut 

.................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty



L.p. Wymagane parametry dla: Wpisać oferowane parametry, opisać

20.
Aparat uzupełniajacy może być pozbawiony funkcji wykonywania 

badań w kierunku oksymetrii

21.
Materiał kontrolny ma zapewniać możliwość wykonania 

oznaczeń kontrolnych codziennie na dwóch poziomach

22.

Zarówno analizatory jak i odczynniki dopuszczone do obrotu i 

używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z 

późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie

23.
Dostawa analizatorów wraz z osprzętem - do 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy

24.

Wliczony w dzierżawę: serwis techniczny: czas naprawy - do 24 

godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 

72 godzin

UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona
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Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


