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Głubczyce, 05.03.2014r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Do wszystkich  

uczestników post ępowania  

 

 

          Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie do 14.000 euro na dos tawę maceratora dla SP ZOZ w 

Głubczycach, sygn. akt  10 / II / 14, wyja śnienia tre ści 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 

Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało automatyczne bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy 

oraz możliwość uruchamiania cyklu bezdotykowo. 

Rozwiązanie takie jest bezpieczniejsze dla użytkownika oraz szpitala, ponieważ osoba niosąca brudne naczynia 

jednorazowe nie musi dotykać urządzenia przy zamykaniu i uruchamianiu maceratora. Co przekłada się na 

zmniejszenie ryzyka zakażeń. Oferowane przez nas urządzenie posiadam bardzo mocne sprzęgło gwarantujące 

bezproblemową pracę oraz szczelność zamknięcia 

Odpowied ź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

  

Pytanie nr 2 

Czy zamawiający wymaga, aby macerator posiadał min 6 noży tnoąco-rozrywających. Rozwiązanie takie gwarantuje 

idealne rozdrobnienie naczyń jednorazowych co przekłada się na bezproblemowe użytkowanie urządzenia nawet w 

starszych instalacjach kanalizacyjnych. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

  

Pytanie nr 3  

Czy zmawiający wymaga, aby urządzenie w przypadku zacięcia noży wynikających z przeładowania urządzenia lub 

niewłaściwego wsadu ponawiało  trzykrotnie próbę procesu maceracji? Takie rozwiązanie znacząco redukuje 

ilość wezwań serwisowych oraz kosztów z nimi związanych wynikających ze złego użytkowania urządzenia. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

  

 Pytanie nr 4 

Czy zamawiający wymaga aby urządzenie podczas cyklu maceracji generowało hałas nie większy niż 60dB. 

Rozwiązanie takie jest bardzo ważne przy użytkowaniu urządzeń w oddziałach szpitalnych. W szczególności w 

godzinach wieczornych i nocnych, ponieważ nie jest uciążliwe dla pacjentów oraz personelu medycznego. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wymaga. 
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Pytanie nr 5 

Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające pojemność zbiornika 26 litrów? 

Oferowane przez nas urządzenie posiada większy zbiornik na wodę wbudowany w urządzenie, co nie wpływa na 

zwiększenie wymiarów urządzenia i nie ma żadnego znaczenia dla Zamawiającego. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 

  

Pytanie nr 6 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 1040x500x600? 

 Oferowane przez nas urządzenie charakteryzuje się kompaktową obudową co wpływa na możliwość instalacji w 

każdym pomieszczeniu, nie zajmując zbyt dużo miejsca 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

Powyższe odpowiedzi nale ży traktowa ć jako integraln ą część ogłoszenia na wy żej wymienione 

post ępowanie.  

 

                                                

                                        

 

 

 
Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach – Adam Jakubowski 

.................................................................................................... 
Kierownik Zamawiającego 

 


