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Nazwa Nazwa handlowa Producent 
Kraj 

pochodzenia 
JM Ilość 

Cena jedn. 

netto 
Wartość netto 

Stawka 

VAT 
Wartość brutto 

Automatyczna prasa do 

preparatyki krwi 
   kpl. 1     

 

1) Posiada znak CE. 

2) Urządzenie jest fabrycznie nowe. 

3) Urządzenie z napędem elektrycznym.  

4) Automatyczna prasa stanowi samodzielne i niezależne stanowisko pracy. 

5) Automatyczna prasa umożliwiająca preparatykę krwi pełnej pobranej do różnych typów pojemników (góra-góra, góra-dół, także ze zintegrowanymi filtrami in-line) w 

konfiguracji potrójnej jak i poczwórnej, wszystkich producentów oferujących pojemniki w Polsce. 

6) Możliwość wykonania preparatyki na bazie podstawowych składników krwi, tj. np. produkcji zlewanych KKP. 

7) Oprogramowanie automatycznej prasy oraz system komputerowy w języku polskim. 

8) Krótki czas rozdziału krwi pełnej po odwirowaniu, pobranej do wszystkich typów pojemników, w tym z filtrem in-line do KKCz (nie więcej niż 3 minuty). 

9) Urządzenie wyposażone w system automatycznego otwierania króćców (pojemnika macierzystego, pojemnika na KKCz i pojemnika z płynem wzbogacającym). 

10)  Urządzenie posiada funkcję dodawania roztworu wzbogacającego do KKCz w trybie automatycznym w sposób kontrolowany. 

11)  Automatyczna prasa wyposażona w automatycznie (bez ingerencji operatora) zamykane i otwierane drzwiczki pozwalające na łatwe zawieszenie pojemnika z  

odwirowaną krwią bez ryzyka jego wstrząśnięcia. 

12)  Urządzenie wyposażone w co najmniej 5 głowic zgrzewających, umożliwiających wykonywanie zgrzewów w trybie automatycznym. Cztery głowice są umieszczone  

      powyżej pojemnika z krwią pełną i jedna poniżej. Zgrzewy szerokie z perforacją umożliwiającą łatwe rozdzielenie drenów bez użycia narzędzi. 

13)  Urządzenie wyposażone w wagi (trzy oddzielne) do pomiaru mas otrzymywanych składników krwi z funkcją przekazywania do systemu komputerowego wagi netto  

       bądź brutto. 

14)  Automatyczny test podzespołów prasy, po jej włączeniu. Automatyczna prasa posiada program codziennej kontroli wag, umożliwiający wizualizację otrzymanych 

wyników, generowanie raportów i ich drukowanie (przy współpracy z systemem komputerowym). 

15)  Waga osocza z funkcją odpowietrzania pojemnika z osoczem. 

16)  Urządzenie posiada automatyczne sprawdzanie poprawności umieszczenia drenów zestawu w poszczególnych zaciskach głowic zgodnie z wybranym programem,   

       przed uruchomieniem procedury separacji. 

17)  Kolorowy wyświetlacz LCD informujący o aktualnym etapie procesu separacji i wskazujący ewentualne nieprawidłowość (np. brak umieszczenia drenu w głowicy).  

18)  Kontrola przebiegu separacji przez zespół czujników optycznych umieszczonych w prasach (co najmniej 8) i głowicach (co najmniej w dwóch). 

19)  Automatyczna prasa wyposażona w trwałą pamięć, umożliwiającą przechowanie danych z min. 1000 ostatnich procedur rozdziału krwi w przypadku braku 

komunikacji z komputerem.  

20)  Urządzenie posiada funkcję bezprzewodowego przesyłania danych do obsługującego je systemu komputerowego. W przypadku chwilowej utraty komunikacji z  

       systemem, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gromadzenia danych i automatycznie przesyła je po wznowieniu połączenia. 

21)  Komplet zawiera wszystkie podzespoły niezbędne do uruchomienia transmisji bezprzewodowej z automatycznej prasy do komputera. 

22)  Możliwość wprowadzenia minimum 30 programów separacji, które nie ulegną utracie po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania. 

23)  Możliwość samodzielnego tworzenia lub dostosowywania programów separacji (regulacji objętości kożuszka leukocytarno-płytkowego) w zależności od potrzeb przez  

       użytkownika, bez ingerencji serwisu. 

24)  Automatyczna prasa wyposażona w czytnik kodów kreskowych - skaner umożliwiający wprowadzenie danych: numer donacji, identyfikator osoby wykonującej  

       preparatykę (kod operatora), kod algorytmu produkcji (lub kod wynikowy) do pamięci urządzenia za pośrednictwem kodów kreskowych typu  ISBT128  

       (obowiązujących). 



25)  Oprogramowanie obsługujące urządzenie umożliwiające gromadzenie danych: numer indentyfikacyjny urządzenia, numer programu separacji, czas trwania separacji,  

       godzina rozpoczęcia i zakończenia separacji, wagi końcowe otrzymanych składników, kody kreskowe (donacji, operatora, algorytmu lub wynikowy). 

26)  Automatyczny przekaz danych do programu transferowego w formacie pliku tekstowego (np. CSV) w celu przesłania do programu teleinformatycznego Bank Krwi   

      (będącego w użytkowaniu Zamawiającego). 

27)  Uruchomienie transmisji danych do systemu Bank Krwi na koszt Wykonawcy. 

28)  Zestaw komputerowy niezbędny do przechowywania i transmisji danych kompatybilny z prasą (PC, monitor, drukarka). Jeden zestaw. 

29)  Instrukcja użytkowania urządzenia oraz systemu komputerowego w języku polskim. 

30) Przy instalacji i uruchomieniu urządzenia przez serwis musi zostać wykonana kwalifikacja instalacyjna i operacyjna zgodna z wymaganiami,  

31) Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 

32) Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub 

zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego,  

33) Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego. 

34) Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. 

35) Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. 

36) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów 

gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. 

37) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. 

38) Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. 

  

Wymagane w ofercie dokumenty:  

� deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE, 

� instrukcja w języku polskim, 

� specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia. 

 

…………..…………………………. 

(data i podpis Wykonawcy) 
 

 

 

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:  

 

Lp. Nazwa miejsca dostawy Adres miejsca dostawy Telefon kontaktowy Ilość 

1 
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – 

Terenowa Stacja w Ełku 

ul. Kościuszki 30 

19-300 Ełk 
(87) 621-02-14 1 

 


