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Dot}łcźy postęiio\\iaiiia: dostawa 2 szt iiiaceratorów do utylizacji zużytycli pielucli jediiorazowych

Ziiak sprawy: PZOL/SPE/262/9/2019

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk" -otwierany i zamykany
za pomocą uchw}'tu łokciowego z autostartem po zamkiiięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ograiiicza w
żaden sposób riichów osoby obsługu`jącej urządzeiiie, poiiieważ otwarciejak i zamknięcie komory odbywa się
pc)przez dotkiiięcie specjalnego uchwytu łokciem, Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jediiocześnie fuiikc.ję
zatrzasku i gwaraiitiije idealiią szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonaiia jest z tworzywa z

wbudowaiią barierą antybaktery.jiią. Cziijiiiki podczerwieiii ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty
eksploatac.j i urządzenia.

O(]powiedź:

Zaiiiawiając}' w}'maga` aby macerator posiadał system otwierania i zamykania pokrywy komory bez iiżycia

rąk.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści ui.ządzeiiie o iiiocy silnika 1,3kw oraz mocy pompy 125W? Macerator posiadający
taki siliiik gwaraiituje miiie`jsze zużycie prądu` a jego moc jest wystarczająca do pełiiej maceracji pieluch.

Odpowiedź:
Zamawiąjący iiie dopuszcza iirządzenia o mocy siliiika l,3kw oraz mocy pompy 125W.

Pytanie nr 3
Czy Zamav\łia.iący dopiiści urządzeiiie o wymiarach: 430iiiiii szer. x 620iiim gł. x 940mm wys., posiada.jące

obiidowę ze stali iiierdz"/ne`j (ściany) oi-az wytrzyiiiałego tworzywa sztiicziiego (paiiel główny/pokrywa)
z systemem aiit}Jbal`tcr}'jii.vi``?

Odpowiedź:

Zamawia`jący dopuszcza urządzeiiie o takich wymiarach.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiając}' dopuści urządzenie posiadające czas trwania cyklu do max.125 sekund? Oferowana wartość
jest zbliżoiie do wymagaiiej.

Odpowiedź,
Zaiiiav\'iając}' dopusżcza iH^zątlzenie posiadające czas ti.wania cyklu do iiiax.125 sekiiiid.

Pytanie nr 5
Czy Zaiiit"iająey w}łmaga. aby z,bioriiik wodiiy z tworz);wa sztueziiego był zabudowaiiy w urządzeniu i był
odporii,v iia iiszkodzcnia mech<anicziie? Zbiornik wodny z tworzywa sztiicziiegojako zewnętrzny elemeiit
doczepioii}' clo obiidov\,\ moźe łatwo ulec uszkodzeniu.

Odpowiedź:
Zaiiiawia`j{łi`}' iiie wymźiga. aby zbioriiik wodiiy z tworzywa sztucznego był zabudowaiiy w urządzeniu.

Pytanie nr 6
Czy

Zaiiiawiający

wy'maga`

aby

urządzenie

posiadało

góriią

pokrywę

ze

specjaliiym

uchwytem

uszczeliiiającym koiiiorę, a także umożliwiającym automatycziie otwieraiiie bez użycia dłoni? Oferowane
urządzeiiia iHiiożliwia bezawaryjiie, ręcziie zamykanie pokrywy, bez iiżycia elektronicznych siłowiiików

i czujiiików podcze"ieiii?
Odl)W`/iedź:

Zamawiający wyiiiaga, aby macerator posiadał system otwierania i zamykaiiia pokrywy komory bez użycia
rąk.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w)łiiiaga, aby urządzeiiie posiadało siliiik o max. inocy l,3kw gwarantiijący

miiiejsze

zuż}'cie pi.ądu < 0.01 kwh iia cykl? Jest to istotny parametr pod względem ekonomii oraz oszczędiiości

kosztów.

Odpowiedź:
Zamawiąjąc)' iiie dopuszcza

urządzenie o mocy siliiika l,3kw
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