
ZP – 20/16                                                                                    Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  część I 

 

PRASY DO AUTOMATYCZNEGO ROZDZIAŁU SKŁADNIKÓW KRWI PEŁNEJ 

 

Dostawa i instalacja systemu do preparatyki krwi pełnej wraz z zestawem 

komputerowym ( PC, monitor, klawiatura, mysz ) i oprogramowaniem przekazującym 

dane do systemu Bank Krwi, umożliwiającego jednoczesne przetwarzanie 16 jednostek 

krwi pełnej – 16 pras pojedynczych lub 8 pras podwójnych. 

 

I Wymagania:                                                                                                                                                      

1.urządzenia nowe, wyprodukowane w 2016 roku                                                                                                                      

2.prasy do preparatyki wszystkich dostępnych na polskim rynku rodzajów pojemników do 

pobierania krwi ( „góra-dół”, „góra-góra”, z filtrami in line ) i otrzymywania KKCz, osocza   oraz 

kożuszka leukocytarno-płytkowego, spełniających wymagania zgodne z „ Medycznymi zasadami 

pobierania…”                                                                                                                                                             

3.przewodowa komunikacja prasy z PC,                                                                                                                                            

4. wyrób medyczny, oznaczenie CE.    

II .Wymagania szczegółowe dla oferowanych pras:                                                                                              

1.napęd elektryczny, cicha praca urządzeń, hałas ≤ 62dB                                                                                 

2.minimum 15 programów separacji składników, zabezpieczonych przed ich utratą w razie zaniku 

zasilania                                                                                                                                                                                  

3.pamięć wewnętrzną co najmniej 500 ostatnich separacji, możliwość ich przekazania do systemu w 

razie utraty komunikacji z komputerem                                                                                                                        

4.każde stanowisko ma mieć zespół czujników czuwających nad prawidłowym przebiegiem procesu 

rozdzielania składników zgodnie z zastosowanym programem                                                               

5.każde stanowisko wyposażone w co najmniej 4 głowice zgrzewające z zaciskami, z czujnikami 

optycznymi odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg separacji. Zgrzewy wykonywane w trybie 

automatycznym i ręcznym. Wykonywane zgrzewy mają być szerokie, z perforacją umożliwiającą 

ręczne oddzielanie drenów.                                                                                                                                                        

6. każde stanowisko ma mieć co najmniej 3 wagi do pomiaru mas otrzymywanych składników. Wagi 

z autokalibracją i programem codziennej kontroli prawidłowości pomiaru, z możliwością 

wygenerowania zbiorczego protokołu.                                                                                                                           

7.każda prasa ma mieć kolorowy wyświetlacz do komunikowania się z urządzeniem, umożliwiający 

wybór programu i odczyt informacji w trakcie procesu preparatyki w języku polskim                                                                                                                                                                   

8.każde stanowisko ma automatycznie sprawdzać poprawność ułożenia drenów w zaciskach dla 

danego programu i informować o tym przed rozpoczęciem procesu                                                                                               

9.każde stanowisko ma być wyposażone w skaner kodów kreskowych pracujący w standardzie 

ISBT128, umożliwiający zbieranie danych o numerze preparowanej donacji, operatorze, numerze 

serii zestawu.                                                                                                                                                                  

10.każde stanowisko ma być wyposażone w uchwyt do filtra i akcesoria dla preparatyki zestawu in 

line.                                                                                                                                                                                                



11. każde stanowisko ma mieć urządzenie do łamania kaniuli ( „łamacz” ) przy pojemniku 

macierzystym i pojemniku na KKCz, przystosowane do każdego rodzaju zestawu do pobierania krwi.          

III. Wymagania inne:                                                                                                                                         

1.cały system musi mieścić się na stole o wymiarach : 150 cm x 420 cm, z zachowaniem  odstępów 

między urządzeniami umożliwiającymi dostarczanie odwirowanej krwi na stanowisko preparatyki                                                                                                                                            

2. maksymalne obciążenie stropu przez system nie może przekraczać 500 kg                                                                                                                                

3.prasy mają być skomunikowane z obsługującym je komputerem z oprogramowaniem 

pozwalającym monitorować ich pracę.                                                                                                              

4.program ma umożliwiać obsługę pras oraz generować zestawienia z procesów preparatyki                       

( identyfikator prasy, operator, numer donacji, godzina i czas preparatyki, numer programu, błędy, 

objętości składników, protokoły sprawdzenia poprawności pomiarów wag, etc ). Program i raporty w 

języku polskim.                                                                                                             

IV. (wymagania serwisowe i gwarancyjne)  Dostawca zapewni:                                                                                                                                                              

1.bezpłatną kwalifikację instalacyjną, operacyjną wraz z jej dokumentacją zgodną z GMP                                                                                                                                              

2.gwarancja ( 24 m-ce )    

3.przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne na własny koszt i we własnym zakresie – jeden raz na rok 

oraz bezpłatny serwis  w siedzibie Zmawiającego  

  

V. Opcje punktowane dodatkowo (parametry oceny jakości do 50 punktów):                                                                                                                  

1.możliwość zdalnego konfigurowania i sprawdzania stanu technicznego urządzeń ( 4 pkt)                                                                                                

2.bezprzewodowa komunikacja prasy z PC ( Wi-Fi ) ( 2pkt)                                                                                   

3.system odpowietrzania pojemnika z osoczem  ( 6 pkt)                                                                                                                                   

4.akcesoria ( uchwyt na filtr ) ułatwiające preparatykę zestawu z filtrem in line (4 pkt)                                                           

5.UPS zapewniający dokończenie preparatyki w przypadku zaniku napięcia w sieci                                            

( odpowiedniej mocy dla całego systemu)   (6 pkt)                                                                                                       

6.urządzenie zastępcze w przypadku braku możliwości naprawy u Zmawiającego (2pkt) – należy 

zadeklarować spełnienie tego warunku w ofercie cenowej                                                                                                                  

7. zintegrowany skaner ( 3 pkt za opcję) 

7a. Dodatkowy łamacz  (4 pkt) 

7b. Akcesoria do transmisji bezprzewodowej ( 2pkt) 

8.reakcja serwisu na zgłoszoną awarię  wciągu 24 godzin (normalnie 48 godzin) ( 2 pkt) - należy 

zadeklarować spełnienie tego warunku w ofercie cenowej                                                                                                                   

9.gwarancja co najmniej 36 miesięcy  (dodatkowo 5 pkt) należy zadeklarować spełnienie tego 

warunku w ofercie cenowej                                                                                                                   

10. termin realizacji przedmiotu zamówienia – standardowo do 10 tygodni. Za skrócenie terminu 

realizacji o jeden tydzień  - dodatkowo 2 punkty. Maksymalnie 10 punktów w tym kryterium , co 

oznacza, ze wykonawca który zadeklaruje skrócenie terminu realizacji o 5 tygodni otrzyma 10 pkt, 

Zadeklarować w ofercie cenowej termin realizacji. 

 

 

Odnośnie punktów od 1 do 5 oraz 7, 7a, 7b – dołączyć do oferty materiały producenta z których 

wynika spełnienie warunku oraz oświadczenie o spełnieniu odpowiednich kryteriów. Nie trzeba 

spełniać kryteriów w ust V łącznie 

 

 



Wymagania dla PC (zakresie parametrów wydajnościowych takich jak typ i moc procesora , 

częstotliwość taktowania procesora, szyny, i pamięci RAM, typ i moc karty graficznej, tym chipsetu  

dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod względem wydajności przedstawionym poniżej) : 

Informacje podstawowe 

Typ obudowy komputera Mini Tower 

Nazwa rodziny produktów 
 

Procesor 

Ilość zainstalowanych procesorów 1 szt. 

Maksymalna ilość procesorów 1 szt. 

Typ zainstalowanego procesora Intel Core i3 lub równoważny 

Kod procesora i3-4170 /j/w 

Częstotliwość procesora 3,7 GHz  

Częstotliwość szyny QPI/DMI 5 GT/s  

Pojemność pamięci cache [L3] 3 MB 

Technologia Intel vPro Nie 

Obsługa pamięci masowych 

Ilość zainstalowanych dysków 1 szt. 

Maksymalna ilość dysków 2 szt. 

Pojemność zainstalowanego dysku 500 GB 

Typ zainstalowanego dysku SATA II 

Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW 

Pamięć 

Pojemność zainstalowanej pamięci 4096 MB 

Maksymalna pojemność pamięci 16384 MB 

Rodzaj zainstalowanej pamięci DDR3 

Typ pamięci 
 

Częstotliwość szyny pamięci 1600 MHz 

Ilość banków pamięci 2 szt. 

Ilość wolnych banków pamięci 1 szt. 

Chipset płyty 

Producent chipsetu zainstalowanej płyty 

głównej 
Intel 

Typ zainstalowanego chipsetu H81 

Wbudowane układy 

Zintegrowana karta graficzna Tak 

Typ zintegrowanej karty graficznej Intel HD Graphics 4400 

Zintegrowana karta dźwiękowa Tak 

Zintegrowana karta sieciowa Tak 

Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s 

Bezprzewodowa karta sieciowa Nie 

Bluetooth Nie 

Szczegóły płyty 

Ilość slotów PCI 1 szt. 

Ilość wolnych slotów PCI 1 szt. 

Ilość slotów PCI-E 1x 2 szt. 

Ilość wolnych slotów PCI-E 1x 2 szt. 

Ilość slotów PCI-E 16x 1 szt. 

Ilość wolnych slotów PCI-E 16x 1 szt. 

Cechy dodatkowe 

Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) 1 szt. 

Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) 1 szt. 



Interfejsy / Komunikacja 

Interfejsy 

 4 x USB 2.0 

 2 x USB 3.0 

 1 x HDMI 

 1 x VGA 

 1 x RJ-45 (LAN) 

 1 x wejście na mikrofon 

 1 x wyjście na słuchawki 

Dodatkowe informacje o portach USB 

2.0/3.0/3.1 

 2 x USB 2.0 (przedni panel) 

 2 x USB 3.0 (tylny panel) 

 2 x USB 2.0 (tylny panel) 

Oprogramowanie 

System operacyjny Windows 7 Pro 

Architektura systemu operacyjnego 64-bit 

Parametry techniczne 

Moc zasilacza (zasilaczy) 300 Wat 

Pozostałe informacje 

Dołączone wyposażenie 

 Klawiatura 

 Mysz 

 Czytnik kart pamięci 19-in-1 

 Monitor min 21cal ze złączem VGA 

Kolor Czarny 

Dodatkowe informacje o gwarancji 36 months on-site next business day 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  część II 

I. Wymagania dotyczące analizatora koagulologicznego. 

1.Analizator w pełni zautomatyzowany, pracujący metodami krzepnięciowymi  (na zasadzie optycznej), chromogennymi 

oraz immunologicznymi.  

2. Analizator wyposażony w UPS – zapewniający podtrzymanie pracy przez 30 min przy braku zasilania, drukarkę, 

komputer PC. Analizator ma drukować  wyniki bezpośrednio z aparatu. 

3.Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2015/2016. 

4.Orginalne odczynniki producenta analizatora umożliwiające automatyczny pomiar minimum następujących 

parametrów: 

- PT, APTT, TT, Fibrynogenu 

- Czynniki krzepnięcia wewnątrzpochodne ( VIII, IX, XI, XII) 

- Czynniki krzepnięcia zewnątrzpochodne ( II, V, VII, X) 

- Czynnik VIII metodą chromogenną 

- Czynnik XIII 

- Białko S , białko C 

- Antytrombinę 

- vWF aktywność 

- vWF antygen 

5. Trwałość oryginalnych odczynników producenta analizatora min 5 dni na pokładzie analizatora dla podstawowych 

parametrów PT, APTT,Fib. Odczynniki używane w metodach  

6. Płynna praca aparatu – płynny załadunek próbek badanych, odczynników i kuwet na pokładzie analizatora, także w 

trakcie pracy analizatora. Możliwość przeprogramowania próbki rutynowej na pilną, w dowolnej pozycji próbkowej. 

7. Analizator powinien wykonywać badania z  próbki w systemie otwartym oraz zamkniętym – próbki pierwotnej. 

8. Wydajność analizatora dla PT i APTT co najmniej 100 testów na godzinę, możliwość pomiaru długich czasów PT i APTT – 

co najmniej do 300 sek 

9. Automatyczne rozcieńczanie próbek w razie przekroczenia podstawowego zakresu pomiarowego metody. 

Uruchomienie automatycznego rozcieńczania nie może powodować konieczności pobierania dodatkowej objętości 

próbki i zużywania dodatkowych kuwet dla wszystkich próbek badanych, a jedynie dla tych , w których dodatkowe 

rozcieńczenie okaże się niezbędne. 

10.Analizator powinien posiadać czujniki poziomu próbek oraz odczynników. Monitorować ich objętość i informować o 

ilości testów możliwych do wykonania z załadowanych odczynników. 

11.Analizator powinien posiadać osobne igły do pipetowania próbek i odczynników,  chłodzenie odczynników na pokładzie 

( min 25 pozycji odczynników). 

12. Oprogramowanie analizatora pracujące w systemie Windows, w języku polskim. 

13. Posiadać wbudowany w  aparacie  rozbudowany system kontroli  (wykresy Levis-Jenningsa).  

14. Wewnętrzny  czytnik kodów ISBT dla próbek badanych i odczynników, automatycznie czytający wszystkie włożone w 

danym statywie próbki, bez  konieczności ich kolejnego manualnego przykładania do okienka czytnika. 

15. Zewnętrzny czytnik kodów paskowych  - ISBT dla próbek badanych. 

16. Posiadać rozbudowany system flagowania wyników, mieć dużą pamięć wyników, możliwość drukowania list 

zbiorczych z pełnymi danymi osobowymi. 

17. Analizator i odczynniki  powinien posiadać znak CE18. Aparat nie wymagający dużych procedur konserwacyjnych, 

prosty w     obsłudze. 



II. Wymagania serwisowe i gwarancyjne  

19. Serwis producencki i walidacja – (bez podwykonawców), czas rekcji serwisu maksimum 48 godziny od zgłoszenia. W 
razie dłuższej naprawy ( 7 dni od momentu reakcji ) Wykonawca zapewni na swój koszt i we władnym zakresie analizator 
zastępczy o nie gorszych parametrach . Generalny przegląd serwisowy walidacyjny – raz w roku. 

 
20.Gwarancja : co najmniej 24 miesiące od daty zainstalowania przedmiotu zamówienia  
 
III Parametry oceny Jakości: 
 
1.Baza danych wyników pacjentów na min 15 tys. rekordów wraz z przechowywaniem krzywych reakcji dla wszystkich 

wykonanych analiz . 
2.Wyposażenie aparatu w modem serwisowy. 
 
3.Możliwość zapamiętania min 10 kalibracji tego samego parametru. 

 


