
Załącznik nr 1 c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Strona 1 z 1 

 

Załącznik nr 1c  

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Pakiet nr 3 

 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 
Aparat do analizy moczu  

 
Oferent: ............................................................................................ 

 
Producent: ........................................................................................ 

 
Nazwa  zestawu / typ ....................................................................... 

 

 

Lp. Opis parametru Parametr 
wymagany  

Parametr oferowany 

1.  Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 

2010. Nie dopuszcza się przedstawienia ofert na 

aparat demonstracyjny i powystawowy  

TAK 

 

2.  Analizator do półautomatycznego oznaczania 

moczu w oparciu o testy paskowe do wykonania 

oznaczeń oraz testy do kontroli 

wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej 

TAK 

 

3.  Oznaczane parametry fizykochemiczne moczu: pH, 

cięŜar właściwy, leukocyty, białko, glukoza, ciała 

ketonowe, urobilinogen, azotyny, bilirubina, krew 

TAK 

 

4.  Wydajność analizatora min 500 ozn./godz. TAK  

5.  Szybkość odczytu  60 sekund   

6.  Oznaczenia w oparciu o 10 parametrowy pasek, 

w którym pola testowe mocowane są bez uŜycia 

kleju 

TAK 

 

7.  Prace z wykorzystaniem pasków 

charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu 

askorbinowego na wyniki glukozy i krwi 

TAK 

 

8.  Kompensacja własnego zabarwienia moczu TAK  
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9.  Automatyczne określenie przez aparat 

zabarwienia próbki moczu 
TAK 

 

10.  MoŜliwość manualnego wprowadzania barwy i 

klarowności moczu 
 

 

11.  Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny TAK  

12.  MoŜliwość tworzenia raportów wyników 

wymagających weryfikacji np. przeprowadzenia 

badania mikroskopowego. 

TAK 

 

13.  MoŜliwość wpisywania wyników mikroskopowej 

oceny osadu moczu do wyniku w aparacie 
TAK 

 

14.  MoŜliwość bezpośredniej współpracy z 

analizatorem osadu 
TAK 

 

15.  Czułość dla białka – nie gorsza niŜ 20 mg/dl, dla 

glukozy – nie gorsza niŜ 40 mg/dl 
TAK 

 

16.  Wykrywanie krwinek świeŜych i wyługowanych TAK  

17.  Pamięć min. 1000 wyników pacjentów TAK  

18.  Kontrola jakości – pamięć  min. 300 wyników  TAK  

19.  Flagowanie wyników patologicznych   

20.  MoŜliwość współpracy z siecią komputerową 

(dwukierunkowa transmisja danych) oraz 

czytnikiem kodów kreskowych 

TAK 

 

21.  MoŜliwość wprowadzania kryteriów definiujących 

wartości przesiewowe i patologiczne 
TAK 

 

22.  Dowolny wybór i układ parametrów na wydruku 

wyniku 
TAK 

 

23.  Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji 

zainstalowany w aparacie na stałe  
TAK 

 

24.  Kalibracja co 4 tygodnie    

25.  Czas reakcji serwisu: do 24 godzin od chwili 

zgłoszenia. 
TAK 

 

26.  Gwarancja na zaoferowany analizator: 36 

miesięcy. 
TAK 

 

27.  Dołączenie do oferty instrukcji uŜywania 

analizatora, potwierdzającej spełnianie wszystkich 

warunków granicznych. 

TAK 
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PowyŜsze warunki stanowi ą wymagania odcinaj ące. Nie spełnienie nawet jednego z 

w/w wymaga ń spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu b ędzie traktowany jako brak 

danego parametru w oferowanej konfiguracji urz ądzenia. 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Oświadczamy, Ŝe oferowane, powyŜej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i 

będzie gotowe do uŜytkowania bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

Oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne 

określone powyŜej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy: 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

Data i podpis 

 
 
 

 
 


