
Załącznik Nr 3 – specyfikacje i wymagania dodatkowe 

do konkursu ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez SPG ZOZ Nadarzyn  

w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej (SPGZOZ – 4/2019)  

 

 

1. Dodatkowy punkt pobrań na terenie gminy Nadarzyn: 

1.1. Minimalna powierzchnia pomieszczenia w którym będą wykonywane pobrania  

20 m2; 

1.2. Pomieszczenia muszą odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą; 

1.3. Przewidywany harmonogram pracy punktu pobrań: codziennie w dni robocze w godz. 

800-1200 lub dłużej. 

 

 

2. Urządzenia chłodnicze z systemem monitorowania temperatury z funkcją 

powiadamiania zdalnego via sms w przypadku rejestracji temperatury poza 

dopuszczalnym zakresem: 

 

2.1. Lodówka medyczna transportowa, ilość: 2 szt. : 

2.1.1. zasilanie 12v/230v; 

2.1.2. wyświetlacz elektroniczny; 

2.1.3. termostat temperatury; 

2.1.4. chłodzenie od +1°C do +15°C( lub temperatura chłodzenia do 30°c poniżej 

temperatury   otoczenia); 

2.1.5. pojemność od 18 l do 25 l; 

2.1.6. regulowana półka dzieląca wnętrze; 

2.1.7. z uchwytem do przenoszenia; 

2.1.8. rejestrator temperatury z możliwością powiadamiania SMS na telefony   

komórkowe zamawiającego z certyfikatem wzorcowania; 

2.1.9. masa do 8 kg. 

 

2.2. Medyczna chłodziarka z przeszklonymi drzwiami (podblatowa)  ilość: 1 szt. 

2.2.1. wysokość do 82cm, szerokość 60cm; 

2.2.2. kolor biały; 

2.2.3. cyfrowy zewnętrzny wyświetlacz temperatury; 

2.2.4. regulacja odstępów między półkami; 

2.2.5. półki druciane; 

2.2.6. zamrażarka – brak; 



2.2.7. automatyczne rozmrażanie, wymuszony obieg powietrza; 

2.2.8. zakres temperatury 1-9 °C; 

2.2.9. wbudowany zamek; 

2.2.10. rejestrator temperatury bezprzewodowy z możliwością powiadamiania SMS na 

telefony   komórkowe zamawiającego z certyfikatem wzorcowania; 

 

2.3. Medyczna chłodziarka z przeszklonymi drzwiami, ilość: 2 szt. 

2.3.1. wysokość do 150cm,szerokość 60cm; 

2.3.2. kolor biały; 

2.3.3. cyfrowy zewnętrzny wyświetlacz temperatury; 

2.3.4. regulacja odstępów między półkami; 

2.3.5. półki druciane; 

2.3.6. zamrażarka – brak; 

2.3.7. automatyczne rozmrażanie, wymuszony obieg powietrza; 

2.3.8. zakres temperatury 1-9 °C; 

2.3.9. wbudowany zamek; 

2.3.10. rejestrator temperatury z możliwością powiadamiania SMS na telefony   

komórkowe zamawiającego z certyfikatem wzorcowania; 

 

2.4. Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej na odpady medyczne, ilość: 1 szt. 

2.4.1. wysokość do 200 cm, szerokość 80-130 cm; 

2.4.2. pojemność netto od 460 l; 

2.4.3. elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem; 

2.4.4. regulacja odstępów między półkami; 

2.4.5. półki druciane; 

2.4.6. zamrażarka – brak; 

2.4.7. automatyczne odszranianie, wymuszony obieg powietrza; 

2.4.8. zakres temperatury 1-9 °C; 

2.4.9. wbudowany zamek. 

 


