
Załącznik nr 1 do Wniosku o zakup chłodni do przechowywania krwi
1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup chłodni do przechowywania krwi wraz z dostawą, instalacją, kwalifikacją  do
użytku, szkoleniem pracowników. 
Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamównień (CPV):
CPV 33100000-1  urządzenia medyczne

1. Chłodnia medyczna, przeznaczona do przechowywania krwi  w temperaturze
2-6 0C . 

2. Pojemność minimalna: 630 l. 
3. Ilość  pojemników  z  krwią,  które  można  jednorazowo  przechowywać:

minimum 250x 450 ml
4. Maksymalne zewnętrzne wymiary: wysokość -2000 mm, szerokość- 850 mm,

głębokość- 750 mm.
5.  Chłodnia  musi  być  wyposażona  w  szklane  drzwi,  wykonane  ze  szkła

uszczelnianego próżniowo z zabezpieczeniem przed skraplaniem. 
6. Chłodnia  powinna  być  wyposażona  w  co  najmniej  5  szuflad  ze  stali

nierdzewnej  na  prowadnicach.  Każda  szuflada  wyposażona  w  system/
przegrody umożliwiające rozmieszczenie pojemników z krwią 450 ml. (każdy
pojemnik w osobnej przegródce) . 

7. Wysuwane  szuflady  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  z  przednim,
przezroczystym  panelem  z  PVC,  dodatkowo  zabezpieczającym  przed
dostaniem się ciepłego powietrza do wnętrza  w trakcie otwarcia drzwi.

8.  Czynnik chłodniczy wolny od CFC.
9. Urządzenie  powinno  być  wyposażone  w  automatyczne  odszraniane  i

odparowanie kondensatu.
10. Gwarantowany  zakres  pracy  minimum:  od  20C  do  60C  przy  temperaturze

pomieszczenia od 18 do 25 0C. 
11. Wnętrze oświetlone lampami ze światłem białym. Dopuszczalne oświetlenie

LED.
12. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej . Klasa AISI 304
13.  Poziom hałasu < 50dBA.
14. Zasilanie  230 V, 50Hz, 1 faza.
15. Elektroniczne sterowanie z cyfrowym zewnętrznym wyświetlaczem.
16. System  monitorowania,  zasilania  z  zabezpieczeniem  przepięciowym  i

automatycznym regulatorem napięcia.
17. Urządzenie  powinno  posiadać  system  alarmowania:  alarm  dźwiękowy

wysokiej i niskiej temperatury; alarm otwartych drzwi, alarm zaniku napięcia.
18.  Urządzenie medyczne  musi posiadać znak CE.
19. Dostawca  zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego

przez Zamawiającego.
20. Dostawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.
21. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego urządzenia,  rok produkcji

2017 lub 2018 r.
22.  Dostawca zapewnia minimum  24 miesięczną  gwarancję na urządzenie.



23. W okresie  gwarancji  dostawca  zapewni  co  najmniej  dwa  roczne   serwisy
techniczne  zgodne  z  obowiązującymi  normami  w  zakresie  urządzeń  do
przechowywania krwi.

Opis wymagań
Wymagania dotyczące serwisu:
24. Serwis zlokalizowany na terenie Polski.
25. Serwis posiadający urządzenia (z aktualnymi świadectwami wzorcowania nie

starszymi  niż  1  rok)  umożliwiające  naprawy  oraz  coroczne  przeglądy
techniczne.

26. Wykonawca  zapewni  serwis  z  uprawnieniami  wymaganymi  przepisami
Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (dz.  U. z 2015 r. poz.
881)  –  w  przypadku  urządzeń  zawierających  ponad  3  kg.  Substancji
szkodliwych  dla  warstwy  ozonowej  oraz  niektórych  fluorowanych  gazów
cieplarnianych wymagane jest posiadanie certyfikatu dla personelu, o którym
mowa w art. 20 cytowanej ustawy.

27.    Wykaz dokumentów
a. Zaświadczenie  uprawniające  dla  pracowników  wykonujących  czynności  

serwisowe dla urządzeń chłodniczych z substancją kontrolowaną.
b.  Certyfikat jakości na sprzęt medyczny.

2. Kryteria oceny ofert
cena – 60%
jakość – 40%
Sposób oceny jakości:

a. termin  dostarczenia  urządzenia  maksymalnie  w  przeciągu  6  tygodni  od
podpisania umowy – 30 pkt

b. termin dostarczenia urządzenia od 4-6 tygodni od podpisania umowy – 20 pkt.
      c. gwarancja na czas 24 miesięcy – 10 pkt
      d. gwarancja na czas dłuższy niż 24 miesiące – 20 pkt
e. możliwość płatności w ratach– 20 pkt

3. Termin realizacji zamówienia
Podpisanie umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wyboru
najkorzystniejszej oferty.

4. Termin i miejsce złożenia oferty.
Oferty  należy  składać  do  dnia:  16  lipca   2018  rok  do  godz.  10.00  w  siedzibie
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha 
w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom, w sekretariacie - I piętro. 
Koperta z ofertą powinna być opisana “Postępowanie na zakup chłodni medycznej  do
przechowywania krwi”. Otwarcie ofert nastąpi w dni 16 lipca 2018r. o godz. 10:15

5. Osoba upoważniona do kontaktu
mgr  Monika  Puła   kierownik  Działu  Preparatyki  i  Ekspedycji,  email:
preparatyka@rckik.radom.pl
Ewa Jaroszek, kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Ochrony Mienia,
email: administracja@rckik.radom.
Wszelkie  pytania  dotyczące  postępowania  należy  kierować  na  adres  email:
przetargi@rckik.radom.pl 



6. załączniki 
a. projekt umowy.

Zatwierdzam:


