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Przedmiot zamówienia:  

ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE I KONTROLNE 

DO CYTOMETRU FACS CALIBUR 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

L.p. Opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Ilość odczynnika 

1 

Zestaw odczynników do oznaczania resztkowych 

leukocytów w ubogoleukocytarnych składnikach krwi 

(czerwonokrwinkowych i płytkowych), umożliwiający 

automatyczny pomiar na cytometrze BD FACS Calibur 

przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Zestaw 

powinien zawierać jodek propidyny jako barwnik DNA, 

RNA-azę, detergent, bufor stabilizujący oraz azydek 

sodu jako konserwant, wszystkie składniki w jednym 

opakowaniu, umożliwiającym przygotowanie próbki do 

badania poprzez jedno pipetowanie odczynnika. Zestaw 

powinien zawierać probówki z kulkami, pozwalającymi 

na policzenie bezwzględnej ilości leukocytów. 

 Terminy ważności w momencie dostawy  

               nie krótsze niż 10 miesięcy 

do wykonania  

1000 oznaczeń  

2 

Zestaw do jednoczesnego oznaczania komórkowych 

składników krwi (erytrocyty, leukocyty, płytki krwi) w 

osoczu, umożliwiający automatyczny pomiar na 

cytometrze BD FACS Calibur przy użyciu 

dedykowanego oprogramowania. Zestaw powinien 

zawierać oranż tiazolowy jako barwnik DNA, 

przeciwciała przeciwko glikoforynie A (CD235a) 

reagujące z błoną komórkową erytrocytów oraz 

przeciwciała anty-CD41 reagujące z płytkami krwi. 

Wszystkie odczynniki powinny stanowić integralną 

część zestawu. Zestaw powinien zawierać probówki z 

kulkami, pozwalającymi na policzenie bezwzględnej 

ilości poszczególnych rodzajów komórek. 

 Terminy ważności w momencie dostawy  

               nie krótsze niż 4 miesiące  

do wykonania  

1400 oznaczeń 

3 

Ubogoleukocytarny materiał kontrolny 

(czerwonokrwinkowy i płytkowy), na poziomie niskim i 

wysokim,  przeznaczony do sprawdzenia poprawności 

oznaczenia resztkowych leukocytów  na cytometrze BD 

FACS Calibur przy użyciu dedykowanego 

oprogramowania, w opakowaniu nie większym niż 25 

oznaczeń 

 Terminy ważności w momencie dostawy  

            nie krótsze niż 2 miesiące. 

do wykonania  

300 oznaczeń 

4 

Zestaw kulek kalibracyjnych do 4-kolorowego 

cytometru BD FACS Calibur, zawierający kulki nie 

znakowane oraz kulki znakowane barwnikami: 

izocjaniną fluoresceiny (FITC), fikoerytryną (PE), 

-FITC, PE, PerCPdo 

wykonania 100 oznaczeń  
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chlorofilem perydyny (PerCP) i allofikocjaniną (APC)  

przeznaczony do wykonania automatycznej kalibracji 

cytometru przy użyciu dedykowanego do niego 

oprogramowania, w opakowaniu nie większym niż 25 

oznaczeń 

 Terminy ważności w momencie dostawy  

              nie krótsze niż 18 miesięcy 

5 

Bufor roboczy do cytometru BD FACS Calibur 

zawierający NaCl, EDTA, KCl, Na2HPO4, KH2PO4, bez 

dodatku azydku sodu, w opakowaniu nie większym niż 

20 litrów 

 Terminy ważności w momencie dostawy  

               nie krótsze niż 24 miesiące. 

220 litrów 

6 

Płyn czyszczący odpowiedni do cytometru BD FACS 

Calibur zawierający roztwór 1% aktywnego chloru, w 

opakowaniu nie większym niż 5 litrów 

 Terminy ważności w momencie dostawy  

               nie krótsze niż 24 miesiące. 

5 litrów  

 

7 

 

 

PBS (buforowany fizjologiczny roztwór soli ) do 

preparatyki i przemywania krwinek do cytometru BD 

Facs Calibur zawierający: 

NaCl, Na2HPO4, NAH2PO4, NaN3, pH(25°C) 7,2 ±0,1 

W opakowaniu nie większym niż 5 litrów. 

 Terminy ważności w momencie dostawy  

               nie krótsze niż 24 miesiące. 

10 litrów 

 

8 

 

Probówki do badań zawierające wykalibrowaną ilość 

fluorescencyjnych kulek: 

 Terminy ważności w momencie dostawy  

               nie krótsze niż 24 miesiące. 

200 szt. 

 

PARAMETRY GRANICZNE 

 

1. Odczynniki oraz materiały zużywalne przeznaczone są do cytometru BD FACSCalibur 

2. Odczynniki posiadają oświadczenie wystawione przez producenta/autoryzowany serwis, 

potwierdzające, że są odpowiednie i mogą być stosowane do cytometru BD FACSCalibur. 

3. Zestawy odczynników (pkt. 1,2,3,4) posiadają certyfikaty CE IVD. 

4. Odczynniki posiadają aplikacje dla cytometru BD FACSCalibur, które zostaną załączone 

do oferty oraz zostaną dołączone do pierwszej dostawy i wprowadzone do aparatu przez 

autoryzowany serwis. 

5. Jeżeli odczynniki (pkt 1,2,3,4) będą innego producenta niż BD to zamawiający ma prawo 

przed rozstrzygnięciem przetargu zbadać aplikację i otrzymać próbki zestawów 

odczynników do testów. 

6. Opakowania zbiorcze są oznakowane odpowiednią etykietą, bądź opisem na opakowaniu 

zawierającym: 

-  nazwę odczynnika 
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-  ilość w opakowaniu 

- datę ważności 

- numer serii 

- oznaczenie kodem (numerem katalogowym)  

- nazwę producenta 

- warunki przechowywania 

7. Do wszystkich odczynników dołączona instrukcja stosowania w języku polskim. 

8. Jedna seria odczynnika w dostawie. 

9. Zamówienie z terminami (harmonogramem) dostaw dołączone będzie do umowy.  

 Dostawy asortymentów pkt. 1,2,4,5,6,7,8 do 10 dnia miesiąca. Dostawy asortymentu pkt.3 

w  ostatnich 10 dniach  miesiąca. 

 

10. Przeszkolenie pracowników w stosowaniu zestawów odczynników  i posługiwaniu się  
      aplikacją do cytometru FACS Calibur w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy 

      lub innym wyznaczonym przez odbiorcę. 


