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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 4

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-188/2017.
Oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania techniczne:

L.p.
Wyszczególnienie Cech / Funkcji / Parametrów Wymaganych
Wartość, Wymagana / Punktowana
Cechy/Funkcje/Parametry i wartości oferowane 
(Wypełnia Wykonawca)
1
	2

3
4
Analizator Hematologiczny, ilość 1 szt.

Producent (marka) …………..………………………………………… (Należy podać)
model  …………………………………………………..………………(Należy podać)
rok produkcji 2017
(Wypełnia Wykonawca)


Analizator hematologiczny z fabrycznie zainstalowanymi profilami wraz z normami dla min: pies, kot, koń, krowa, fretka, królik, owca, szczur, świnia, lama, mysz, małpa, koza
automatyczny
TAK/NIE


nablatowy
TAK/NIE


dla wymienionych gatunków zwierząt analiza 17 parametrów morfologii krwi wraz z różnicowaniem WBC na 3 populacje
TAK/NIE
       

z możliwością zaprogramowania (opcjonalnie) min. 3 innych gatunków wraz z normami
TAK/NIE

Analizowane parametry automatycznie min:
pomiar metodą impedancyjną:
-WBC, LYMa, LYM%, MIDa, MID%, GRANa, GRAN%;
- RBC, MCV,. RDWa, RDW%;
- PLT, MPV
TAK/NIE


pomiar metodą fotometryczną: HGB 
TAK/NIE


pomiary wyliczane: HCT, MCH, MCHC
TAK/NIE

Dwa tory pobierania
ręcznie z probówki otwartej
TAK/NIE


bezpośrednio z  mikrokapilary 
TAK/NIE

Wydajność
min. 60 próbek na godzinę 
TAK/NIE

Automatyczne mycie igły pobierającej krew
wymagane
TAK/NIE

Analizator posiada system 
zapobiegający powstawaniu skrzepów
TAK/NIE
 

flagowania wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie
TAK/NIE

Nadawanie indywidualnych opisów dla badanych próbek
wymagane
TAK/NIE

Ekran ciekłokrystaliczny
dotykowy
TAK/NIE


kolorowy



z polskim menu


Wydruk wyniku
z histogramami dla RBC, WBC, PLT
TAK/NIE

Drukowanie zbiorczych raportów z badań
wymagane
TAK/NIE

Złącza min.
USB, RS232, do zewnętrznej klawiatury
TAK/NIE

Zasilanie
230V, 50 Hz
TAK/NIE
Wyposażenie

Pełny zestaw odczynników
min. 700 badań
TAK/NIE

Krew kontrolna
w fiolkach poj. 4,0-5,0 ml, 3 szt.
TAK/NIE

Drukarka laserowa, 1 szt. 
Rok produkcji 2017
wymagana

Producent:……………
Model…………………
Należy podać


Pipety automatyczne 
Rok produkcji 2017

nastawne:
(100 – 1000)µl – 1 szt.
(20 – 200)µl – 1 szt.
(10 – 100)µl – 1 szt.
(0,5 – 10)µl – 1 szt.

Producent:……………
Typ…………………
Należy podać



Autoklawowalne


Pozostałe Wymagania

Analizator
Parametr punktowany:
po zakończeniu pracy wymaga odczynników myjących – 0 pkt.
po zakończeniu pracy nie wymaga odczynników myjących – 10 pkt.
…………………………………………….
(Należy podać)


Parametr punktowany:
procedura „shutdown” – 0 pkt.
brak procedury „shutdown” – 10 pkt.
…………………………………………….
(Należy podać)

Analizator oraz odczynniki
pochodzą od jednego producenta
TAK/NIE


posiadają znak zgodności CE
TAK/NIE

Odczynniki
bezcyjankowe
TAK/NIE

Serwis gwarancyjny
na warunkach określonych w umowie
TAK/NIE

Instruktaż personelu
w  zakresie obsługi technicznej
TAK/NIE

Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej
wymagane razem z dostawą

TAK/NIE


	…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

