
ZP – 11/17                                                                           Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I 

 

1. Urządzenia oznaczone znakiem CE – 11 sztuk 

2. 

Urządzenia fabrycznie nowe kompletne i po podłączeniu gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów 

,inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji i wyprowadzeń . 

Wyprodukowane nie wcześniej niż 2016r 

3. Urządzenia przystosowane do wszystkich dostępnych na polskim rynku pojemników do pobierania krwi. 

4. 
Automatyczna kalibracja i program kontroli prawidłowości ważenia przed rozpoczęciem pracy za pomocą 

odważników o masie zgodnej z wymogami producenta ze świadectwem wzorcowania (Państwowy Urząd Miar) 

5. Automatyczne tarowanie przed rozpoczęciem pobierania krwi. 

6. Programowanie pobieranej objętości krwi w zakresie 0-500 ml. 

7. Dokładność ważenia +/- 1%. 

8. 
Ciągłe mieszanie pobieranej krwi , monitorowanie oraz wyświetlanie aktualnie pobranej objętości krwi i 

aktualnego czasu trwania donacji  

9. 

Wyświetlacz LCD z podświetleniem  ,czytelny ekran i sposób wyświetlania informacji o donacji , oddzielny 

czytnik kodów kreskowych połączony z wagomieszarką przewodem o długości min.1 metra  pracujący w 

standardzie ISBT128  

10. 
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe(wydajny system zasilania bateryjnego , 8  godzin pracy na jednym 

komplecie akumulatorów )  

11. Alarm wizualny oraz akustyczny niewłaściwego przepływu krwi. 

12. Akustyczna sygnalizacja zakończenia pobierania. 

13. Automatyczne zakończenie pobierania przez zaciśnięcie drenu po pobraniu zaprogramowanej objętości krwi. 

14. 

Zintegrowana z wagomieszarką ręczna zgrzewarka do drenów , połączenie z wagomieszarką giętkie o długości 

min.1 metra ,możliwość zgrzewania drenów w różnych typach pojemników do poboru krwi w dowolnym 

odcinku , system kontroli zgrzewania (sygnalizacja świetlna dźwiękowa błędu zgrzewu ) , zgrzewy z perforacją 

umożliwiającą ręczne oddzielenie zgrzewów ,możliwość demontażu ręcznej głowicy zgrzewającej w celu 

czyszczenia bez użycia narzędzi -11 sztuk 

15. Walizki transportowe , stanowiące jednocześnie podstawę pod wagomieszarkę -11 sztuk 

16. 
Oprogramowanie urządzenia w języku polskim ,na wyświetlaczu pojawiają się polecenia i komunikaty w języku 

polskim .  

17. 

Możliwość elektronicznego zapisu danych dotyczących minimum 100 donacji. Zakres danych opisujących 

donację : 

- data  i czas rozpoczęcia donacji,  

- numer identyfikacyjny (seryjny ) wagomieszarki, 

- numer donacji, wraz z numerem flagi dla minimum 6 flag 

-numery donacji sczytywanych probówek pobieranych w trakcie donacji i obrączki z kodem donacji dawcy , 

- identyfikacja osoby pobierającej, 

- rodzaj i numer serii pojemnika na krew,  

- czas trwania donacji, 

- zadana i  pobrana objętość 

-, informacja o wystąpieniu alarmów w trakcie poboru 

-informacja o poprawności odczytywanych kodów paskowych , 

 

Dodatkowo wagomieszarka musi oferować : 

-możliwość zaprogramowania różnych  programów dla donacji w zależności od kwalifikacji dawcy  i wyboru 

tych programów manualnie i za pomocą ustalonego kodu paskowego (za pomocą czytnika kodów paskowych 

)bez konieczności wchodzenia do menu wago mieszarki 

-zabezpieczenie w ramach tych programów (wymuszenie) określonej kolejności czytania kodów dla                         

dawcy ,pojemnika, probówek wyróżnionych flagami (min. 6 probówek), blokada przejścia do następnego kroku 

w procesie poboru krwi w przypadku sczytania nieprawidłowego kodu lub nieprawidłowej kolejności kodów) 

-porównanie sczytanych kodów donacji z obrączki dawcy , pojemnika i probówek –identyfikacja dawcy  i 

zabezpieczenie przed pobraniem próbek krwi w probówki oklejone niewłaściwymi kodami 

-możliwość ustawienia kodu dostępu do urządzenia 

-możliwość ustawienia automatycznej zmiany czasu synchronizowanego z aktualnym czasem komputera 

obsługującego system  

 

18. 

Transmisja do systemu Bank Krwi danych wymienionych w pkt. 17 dotyczących donacji, następująca 

bezpośrednio po zakończeniu donacji za pośrednictwem łącza radiowego niepodatnego na zakłócenia 

zewnętrzne pomiędzy wagomieszarką a komputerem zarządzającym jej pracą (Zamawiający dysponuje 

komputerami klasy  PC z wbudowanym systemem Windows 7 64bit. Uruchomienie transmisji do systemu Bank 

Krwi na koszt wykonawcy (w cenie oferty uwzględnione wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia 

transmisji). 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II 

 
Stołowa zgrzewarka do drenów – 1 sztuka 

- możliwość zgrzewania drenów stosowanych w pojemnikach do pobierania i preparatyki krwi o średnicy do 

6mm i o różnych grubościach ścian drenu 

- automatyczny napęd głowicy zgrzewającej 

- automatyczny dobór parametrów zgrzewu zależny od rodzaju drenu 

- dren z perforacją 

- wydajność około 1 000 zgrzewów/godzinę 

- kompaktowa budowa 

- zasilanie sieciowe 

- łatwy dostęp do modułu pracującego 

-urządzenia fabrycznie nowe, oznaczone znakiem CE 

-instrukcja obsługi w języku polskim 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część III 

 
zgrzewarka do drenów z ruchomą głowicą – 3 sztuki 

  - możliwość zgrzewania drenów stosowanych w pojemnikach do pobierania i preparatyki krwi o średnicy do 

6mm i o różnych grubościach ścian drenu 

- automatyczny napęd głowicy zgrzewającej 

- automatyczny dobór parametrów zgrzewu zależny od rodzaju drenu 

- dren z perforacją 

- wydajność około 500 zgrzewów/godzinę 

- kabel głowicy około 2 m 

- zasilanie sieciowe 

-urządzenia fabrycznie nowe, oznaczone znakiem CE 

-instrukcja obsługi w języku polskim 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część IV 

 

1 Zamrażarka niskotemperaturowa, fabrycznie nowa, przeznaczona do przechowywania materiałów w 

temperaturze regulowanej w zakresie od -50°C do -86°C 

 

2 WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 

Wysokość: poniżej 200cm 

Szerokość: poniżej 85cm 

Głębokość: poniżej 85cm 

3 Pojemność: 385L +/- 5% 

4 Waga: poniżej 300kg 

5 Konstrukcja zewnętrzna wykonana ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo 

6 Wnętrze urządzenia podzielone na 5 równych sekcji zabezpieczonych dodatkowymi drzwiami wewnętrznymi 

sekcji wykonanymi z tworzywa sztucznego 

7 System chłodzenia składający się z dwóch sprężarek umieszczonych w systemie kaskadowym 

8 Czynnik chłodzący CFC/HCFC free 

9 Sterowanie urządzeniem za pomocą mikroprocesora 

10 Alfanumeryczny wyświetlacz informujący o bieżącej temperaturze w komorze chłodzenia 

11 System alarmowy zasilany bateryjnie informujący wizualnie i dźwiękowo o: 

-  alarmie niskiej temperatury 

-  alarmie wysokiej temperatury 

- niskim poziomie zasilania baterii podtrzymującej układ kontrolny 

 

12 Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej o grubości minimum 125mm. 

13 Port w tylnej ściance urządzenia umożliwiający wprowadzenie czujnika temperatury centralnego systemu 

alarmowego 

14 Port wyrównania ciśnienia umożliwiający ponowne szybkie otwarcie drzwi urządzenia. 

15 Gwarancja minimum 24 miesiące 

16 Rok produkcji nie starszy niż 2016 
 

 


