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0PIS PRZEDMI0TU ZAMÓWIENIA-MACERATOR DO PIELUCH-2 SZT
Macerator pr7,eznaczony do utylizacji pieluch i pieluchomajtek.
W}''i"tJ`mi* paramctr} :
•

Ur7,{łt!y,i`iiic: {`Łtbr}'cz,nie iio\,vc

-j.ok r)rt)diikcji 2()18/2019

®

,ł'\ii(o!m{\'i`7n\' pr/ebieg pi.oci`su.

®

.ł\utumŁit\c/ne olwicranie i 7,amvk€inie dr7,wi

®

7,Łihezpieczeiiie włąezenia ~i cz,ujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik

zablokowania oclpływii-z7,ad7,iałanic któregokolwick z tych czujników unicmożliwia
włąi`'/eiiie iir/,ądzciiia

•

ŁuiitHmi}Jcz,m dezynf`ekcja i dcz,odory7.acja komory po każd};m cyklu

•

Góii'ia pokr}'wa wykonana z twor7ywa z wbudowanym systemem antybakteryjnym

®

ObuiiowŁi : k()nst"kcja 7,e stali nicrci/,ewicj z i`i.ontem i g{')rną poki.ywą w}'konaną 7,
\/\},'.`okii``Li{łko`ścit\\oi.z,}'w.a

®

bt`bi\n \,\,i`Łił ; noź,ami tnąc}Jmi w c`ćil{>Ści \,\;}'konŁ\ny /,e stć`1i nierdz€`wi`cj

•

`s.\'sti`mioź,.\. i blokt'" tm}cycluloklaclnie rozdrŁibniającyc`h pieluchy w sposób
/Łłp()bie&ajŁ}c`} 7,ap.\'ehaniu się odpływu

•

!iojiminość`: miii. 2 diiźe pieluchy nacykl

•

('7a``jcdm?go c},l`liuiiaceratora max. 2 minu(},'

•

ZuŹ,.\ci(u\'ocly najeden cykl : max 301itrów
Moc silnikŁt: min. 2 000 W.

Moc` pompy wod}': min. `.`()0 W.
Napięcie zasilania: 230-415V Ti 50-60 Hz

•

W};miai.y zewnętrzne urządzeiiia wolnostojącego :`--sz,ei.okość urządzenia nie większa niż 60

cm, -głębokość urządzenia nie większa niż 50 cm-wysokość urządzenia nie większa niż
120 cm

•

Średnica prz)''łączy wodnych 1/2"

•

Odpł}'w kanalizacyjny dla urządzenia z możliwością wariantowej lokalizacji : w podłodze
lub ścianie 50~100 mm

•

Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji (certyfikat) CE wystawiony przezjednostkę

notyfikowaną w krajach UE (dołączyć do dokumentacji )
•

Do dt)kumentac`ii załączyć dokumentację zawierająca szczegółowe rysunki instalacyjne
umożliwiające wyk(manie przyłącz}`' instalacyjnych branży sanitarnej. elektrycznej i

budowlanej

Dostawa, montaż, uruchomienie - maksymalnie do 20 dni roboczych od daty podpisania
umowy

Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane
jak: na7,wa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne
informac`je (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie),
Szkolenie personelu Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok.
20 osób) w m()mcneiejego instalac`ji i odbioi.u: w razie potrzeby możliwość stałego

\\ł'sr)ari`ia aplikacy'jnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie,

dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) oraz Szkolenia dla personelu technicznego ( min. 2

osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności
konserwacyjnych , w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w
r)oczątk()wym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie` dodatkowa grupa osób,
konsultacje, itp.)

Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt min 24 miesiące
•

Gwarancja min.10-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i
akcesori('tw

•

Każda napra\\Ta gv\,.araiicyjna powoduje przedłiiżenie ol{resu gwarancji o liczbę dni

wyłączenia sprzętu z eksploatacji.

•

Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć l0 dni roboczych

•

Wymiana podzespołu na nowy ~ natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej
nieskutecznej próbie jego naprawy

•

(`zas real\eji serwisu (przyjęte zgłoszenie -podjęta naprawa) 4 dni robocze

Jako "pt)djęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy

uszkodzonym urządzeniu lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską)
•

Przeglądy (>krcsowe wykonywanie co najmniej raz do roku w czasie gwarancji i po
upł}'wic gwarancji dla potwierdzeiiia bezpiec7,nej eksploatacji urządzenia

h

