Opis przedmiotu zamówienia
/ załącznik nr 1 do siwz/

ANALIZATOR do analizy badania ogólnego moczu
Lp.

Wymagane parametry graniczne

1. Półautomatyczny analizator moczu
2. Aparat fabrycznie nowy
Automatyczne definiowanie przez aparat barwy moczu,
3. definiowanie klarowności moczu z aparatu, kompensacja
własnego zabarwienia moczu
4. Flagowanie i wydruk wyników w wybranych jednostkach
5.

Wprowadzanie wyników mikroskopowego badania
osadu moczu z ekranu dotykowego analizatora

Parametr
wymagany
Podać
model/typ/
producenta
Rok
produkcji
TAK

TAK
TAK

6. Możliwość analizy próbek pilnych

TAK

7. Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu,
automatyczne usuwanie zużytych pasków

TAK

8. Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu
askorbinowego na wynik pomiaru
9. Konsolidacja wyników ogólnego badania i osadu moczu
w pamięci analizatora i na wydruku z analizatora

TAK

10. Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników
wymagających weryfikacji
11. Automatyczna kalibracja bez użycia zewnętrznych
pasków kalibracyjnych, standaryzujących i wpisywania
kodów
12. Pamięć odczytów fizykochemicznych pacjentów – min
500, pamięć odczytów kontroli jakości - min 200

TAK

TAK

TAK

TAK

13. Wydajność analizatora – min. 500 [ozn / h]
14. Możliwość wprowadzania numerów identyfikacyjnych
pacjentów do analizatora poprzez ekran dotykowy
aparatu, podłączony do analizatora czytnik kodów
kreskowych lub klawiaturę komputera
15. Dotykowy, kolorowy ekran
16. Serwis producenta analizatora

TAK
TAK

17. Udział w międzynarodowej kontroli porównawczej
producenta aparatów, z możliwością gromadzenia oraz
statystycznego opracowania wyników kontroli.
18. Paski i kontrole od jednego producenta, kompatybilne z
oferowanymi aparatami

TAK

TAK
TAK

TAK

Opis/dane
techniczne

19. Analizator zaopatrzony dodatkowo w nowy zewnętrzny
komputer klasy PC system Windows XP, monitor LCD
min. 17” wraz z nową drukarką laserową oraz
oprogramowanie użytkowe w języku polskim:
Cechy ww. oprogramowania:
- dopisywanie składników osadu moczu
- rejestracja danych demograficznych pacjenta i
zleceniodawcy,
- archiwizacja i wyszukiwanie danych pacjenta oraz
zleceniodawców,
-Raportowanie: dzienne, tygodniowe, miesięczne,
-Kontrola jakości,
-możliwość wydruku pełnego wyniku pacjenta
20. UPS podtrzymujący pracę nie mniej niż 30 minut

TAK

21. Dostarczenie wirówki do wirowania moczy
produkcji polskiej

TAK

22. Opinie minimum 5 użytkowników aparatu w Polsce

TAK

23. Dokładny opis i instrukcja obsługi aparatu oraz dokładny
opis proponowanego asortymentu

TAK

24. Podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu
informatycznego

TAK

TAK

Wszystkie parametry graniczne muszą być potwierdzone załączonymi broszurami, instrukcją obsługi
analizatora Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Data i pieczęć firmowa
………………………….

Podpis osoby upoważnionej
.………………………………….

Oferta cenowa na dostawę pasków do moczu oraz dzierżawę analizatora /załącznik nr 2 do siwz/
l.p. Nazwa asortymentu

1

2

3

Numer
Wielkość
katalogowy opakowań

Ilość
opak.

Cena 1 opak. %
netto
VAT

Cena 1 opak.
brutto

Paski testowe: odczyt 10
parametrów: glukoza, białko,
bilirubina, krew, leukocyty, pH,
urobilinogen, azotyny, ciężar
właściwy, ciała ketonowe
Paski kontrolne do prowadzenia
kontroli wewnątrzlaboratoryjnej
na dwóch poziomach
Dzierżawa analizatora
………………………………
…………………………………
……………………………

Wartość
dzierżawy za 1
miesiąc
………………
………

Wartość
dzierżawy za 1
miesiąc
………………
………..
RAZEM

Slownie- ..............................................................................................

Data i pieczęć firmowa
…………………………

Podpis osoby upoważnionej
……………………………..

Wartość Wartość
netto
brutto

