
                                                                 

Głubczyce, 04.03.2014r.

Do wszystkich 

uczestników postępowania

          Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie do 14.000 euro na dostawę maceratora dla SP ZOZ w

Głubczycach, sygn. akt  10 / II / 14, wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

          Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach niniejszym wyjaśnia treść ogłoszenia o

zamówieniu w trybie do 14.000 euro w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dotyczy załącznika nr 2, pkt 3

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający dopuścił macerator o czasie trwania cyklu 2,5 minuty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2, dotyczy załącznika nr 2, pkt 4

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający dopuścił macerator którego moc silnika wynosi 1,1 kW.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3, dotyczy załącznika nr 2, pkt 7

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający dopuścił macerator o średnicy odprowadzenia ścieku 75 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4, dotyczy załącznika nr 2, pkt 8

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający dopuścił macerator w całości wykonany ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5, dotyczy załącznik nr 2, pkt 13

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający dopuścił macerator którego komora jest automatycznie zamykana i otwierana,

dzięki czujnikowi ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6, dotyczy załącznika nr 2, pkt 16

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający dopuścił macerator o wymiarach 1040x520x680.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7, dotyczy załącznika nr 2, pkt 17

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający dopuścił macerator o wadze 95 kg.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8, dotyczy załącznika nr 2, pkt 18

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający dopuścił macerator w całości wykonany ze stali nierdzewnej, którego obudowa

jest w całości pokryta powłoką antybakteryjną, zapobiegającą namnażaniu się bakterii na powierzchni urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9, dotyczy załącznika nr 2, pkt 19

Uprzejmie  prosimy,  aby  Zamawiający  dopuścił  macerator  posiadający  komorę  wyposażoną  w  otwór  o  średnicy

większej niż 10 mm uniemożliwiający przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe  odpowiedzi  należy  traktować  jako  integralną  część  ogłoszenia  na  wyżej  wymienione

postępowanie.

                                            

                                       

Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach – Adam Jakubowski
....................................................................................................

Kierownik Zamawiającego
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