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ZAPYTANIE CENOWE
w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej -  Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane w celu rozeznania rynku zapytanie cenowe dot. 
zaprojektowania i zabudowy chłodni farmaceutycznej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami higienicznymi w pomieszczeniu nr
0. 030 Apteki na parterze budynku Diagnostyczno-zabiegowego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zabudowa chłodni farmaceutycznej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
higienicznymi w pomieszczeniu Apteki nr 0.030 na parterze budynku Diagnostyczno-zabiegowego.

1.1. Wymagania dotyczące chłodni farmaceutycznej:
a) Dobór komory chłodniczej parametry:

o Wykonanie chłodni farmaceutycznej zgodne z dyrektywą europejską i przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.
® Parametry powietrza wewnętrznego tw = 2°C z możliwością regulacji do 8 °C.
® jednorazowy wsad leków do 150 kg. 
o ilość przechowywanych leków do 300 kg.
® powierzchnia pomieszczenia -  9,2 m2
® wysokość pomieszczenia -  3.61 m z lokalnym obniżeniem (belka konstrukcyjna).

b) komorę chłodnicza należy wyposażyć:
• Wnętrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami w celu łatwiejszego utrzymania 

w czystości,
• wszystkie wewnętrzne powierzchnie komory i łączenia muszą być całkowicie gładkie, dodatkowo uszczelnione (eliminacja miejsc 

w których mogłyby się gromadzić zanieczyszczenia,
® Przystosowane do mycia na mokro,
o Temperatura w komorze utrzymywana na poziomie +2°C z maksymalnym odchyleniem ±0,5°C w czasie i przestrzeni,
° Drzwi chłodni zamykane za pomocą klucza,
« Ściany wykonane ze stali nierdzewnej,
o Wewnętrzny system wentylacji zapewniający jednorodny rozkład temperatury w komorze,
8 Oświetlenie wewnętrzne z automatycznym lub manualnym włącznikiem.

1.2. System chłodzenia:
® Komorę chłodniczą należy wyposażyć w dwa układy chłodnicze - jeden układ podstawowy drugi układ

rezerwowy przełączany automatycznie w razie awarii. Układ automatyki powinien umożliwiać naprzemienną pracę układów 
chłodniczych,

o Wydajny i cichy system chłodzący,
® Automatyczny system elektrycznego odmrażania.

1,3. Sterowanie i alarmy:
1.3.1. Mikroprocesorowy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem wskazującym temperaturę zadaną oraz temperaturę wewnątrz komory 

z dokładnością do 0,1°C
1.3.2. System umożliwiający monitorowanie parametrów pracy chłodni. Sygnały parametrów pracy chłodni należy przesłać do 

monitoringu technicznego znajdującego się w budynku Technicznym). Alarmy o przekroczeniach temperatury (zadanej górnej 
i dolnej) można przesłać poprzez oprogramowanie (LAB LBX), a alarm braku zasilania poprzez SCADA.

1.3.3. System alarmów wizualnych i dźwiękowych z własnym niezależnym zasilaniem:
® Moduł alarmowy i rejestrator temperatury z wyjściem USB,
o Alarm przekroczenia górnej i dolnej granicy temperatury -  z możliwością zaprogramowania temperatury granicznej aktywacji 

alarmu,
s Alarm braku zasilania,
® Alarm otwartych drzwi,
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UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Zamawiający z niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 
wspomnianej ustawy."

6. Termin złożenia oferty: do dnia: 26.08.2022 r.

7. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:

a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej technicznv(5>io.gliwice.pl.

b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 
3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.gliwice.pl.

8. Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania 

przyczyny.
10. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
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Załączniki:
1. Klauzula informacyjna RODO -  zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy -  zał. nr 2.
3. Rzut pomieszczenia -za ł. nr 3.
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