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Załącznik nr 1 do SWIZ  

Specyfikacja wymaganych parametrów Analizator do badań ELISA  
 
Wykonawca: ................................................................................................................................ 

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

Typ aparatu: ................................................................................................................................. 

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................ 

Rok produkcji: ............................................................................................................................. 

 
Specyfikacja: Automatyczny analizator do badań ELISA 

Lp. Opis parametrów technicznych 
Parametry 

minimalna w tym 
graniczne 

Parametry i wartości 
oferowane 

 

1 
Całkowicie zautomatyzowany przebieg 
inkubacji od momentu załadowania próbek do 
zakończenia badania. 

TAK  

2 
Załadunek min. 3 płyty mikrotitracyjne 
jednocześnie (możliwość kombinowania wielu 
różnych parametrów podczas jednej inkubacji) 

TAK  

3 
Identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, 
automatyczne skanowanie podczas wstawiania 
odczynników 

TAK  

4 
Materiały zużywalne: końcówki jednorazowe, 
płyty do rozcieńczania (rozcieńczanie surowic i 
odczynników na płytach) 

TAK 

 
 

5 Funkcje pamięci zużycia końcówek TAK  

6 Zakres pomiaru 300-700 nm TAK  

7 Czas odczytu < 15 sek. / płytkę TAK  

8 
Filtry o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 
570 nm, 620 nm, 690 nm TAK  

9 Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek TAK  

10 Wykrywanie poziomu cieczy TAK  

11 
Rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja 
wielokrotnego dozowania cieczy 

TAK  

12 Zakres temp. min 20-50stopni C TAK  

13 Możliwość użycia min. 2 buforów płuczących TAK  

14 Głowica płucząca 8-kanałowa TAK  

15 
Zakres objętości płukania 200-999 mikrolitrów 
na studzienkę reakcyjną 

TAK  
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16 Alarm poziomu cieczy TAK  

17 

Opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – 
definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, 
wyniki ilościowe – algorytm dopasowania 
krzywej 

TAK  

18 
Analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, 
CV, błąd standardowy oraz wykres Levey 
Jennings 

TAK  

19 
System operacyjny Windows XP lub 
równoważny 

TAK  

20 Własny procesor, niezależny od systemu IT TAK  

21 
Dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym 
systemem informatycznym 

TAK  

22 
Ostrzeżenia  informujące użytkownika o 
nieprawidłowościach 

TAK  

23 
Analizator wyposażony w specjalna osłonę 
ochronną 

TAK  

24 
Wykonawca dokona instalacji i przygotowania 
urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym 
szkoleniem osób obsługujących 

TAK  

25 
Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis na czas 
trwania umowy 

TAK  

26 
Wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA 
zintergrowane z aparatem 

TAK  

27 
Podpięcie analizatora do systemu 
informatycznego 

TAK  

    

PARAMETRY DODATKOWE 

28 

Kontrola jakości zewnętrzna obejmująca 
badania : ANA, ANCA, p/ciała p/ko 
endomysium i gliadynie , Trab, CCP , borelia 
IgG, IgM – metodą ELISA  i immunoblot 

TAK 
 

 
 

………………………….. 
(Pieczęć i podpis oferenta ) 


