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Załącznik nr 17 do SIWZ 
 

Warunki instalacyjne sprzętu 
1. Macerator 
 
Planowanie instalacji - pozycjonowanie i podłączanie 
Macerator powinien być podłączony do odpowiednich instalacji: 
 elektrycznej 
 wodnej 
 kanalizacyjnej 
 

• Urządzenie powinno być umiejscowione na trwałym i wypoziomowanym podłożu. Należy 
zapewnić wygodny stały dostęp 150 – 200 mm z każdej strony. 

• Należy wziąć pod uwagę dostęp do pionu kanalizacyjnego/odprowadzania ścieków pamięta-
jąc przy tym, iż maksymalna odległość urządzenia od pionu wynosi 2 metry 

• Należy stosować jak najmniejszą liczbę kolanek łączących wyjście z syfonu kanalizacyjnego z 
rurą odprowadzającą ścieki.  Nie należy stosować kolanek 90o ! 

• Po ustaleniu odpowiedniego miejsca na ustawienie urządzenia należy sprawdzić dostępność 
źródła zimnej wody oraz zasilania elektrycznego 

• Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca, by możliwe było swobodne usuniecie panelu 
przedniego oraz przeprowadzenie serwisowania urządzenia.   

 
Instalacja elektryczna (w zależności od wybranego modelu 1- lub 3 - fazowa) 
1-fazowe: urządzenie wyposażone jest w 1,5 metrowy giętki przewód izolowany, który powinien być 
podłączony do gniazda z bolcem uziemiającym 20 Amp z włącznikiem lub wyłącznikiem 
zamontowanym przed gniazdem. 
3-fazowe: urządzenie wyposażone jest w 1,5 metrowy giętki przewód izolowany, który powinien być 
podłączony do gniazda 5-bolcowego 16A z wyłącznikiem zamontowanym przed gniazdem. 
 
Podłączenie wodne 
Wlot do zbiornika wodnego znajduje się z lewej strony urządzenia w dolnej części zbiornika na 
wysokości 216 mm od podłogi. Wlot zakończony jest nakrętką z gwintem 3/4”. Zalecany przepływ 
minimum 18 l/min. 
Przyłącze wodne instalacji powinno być zakończone zaworem odcinającym (kulowym) 
zakończonym gwintem zewnętrznym 3/4”. 
 
Podłączenie do kanalizacji (ściana, podłoga) 
Macerator podłączony jest przez własny syfon do instalacji kanalizacyjnej rurą 2”(50 mm). 
Urządzenie musi być umiejscowione jak najbliżej odpływu kanalizacyjnego, który musi być 
wyprowadzony maksymalnie na wysokości 150mm od podłogi. Aby urządzenie mogło właściwe 
pracować należy zapewnić spad ułatwiający grawitacyjny spływ ścieków oraz przyłącze z jak 
najmniejszą liczbą kolanek. 
 
2. Stanowisko do pielęgnacji noworodka 
 
Wytyczne do montażu: 

1. Należy doprowadzić kanalizację  sanitarną PCV  ø 50 zakończoną kielichem równo z  glazurą 
lub ścianą 

2. Należy doprowadzić wodę ciepłą zakończoną  zaworkiem kątowym z filtrem i wyjściem  3/8 
cala 

3. Należy doprowadzić  wodę  zimną  zakończoną  zaworkiem kątowym z filtrem i wyjściem  
3/8 cala 
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4. Na wysokości  2200 mm od podłogi należy   doprowadzić  instalację elektryczną 230V  za-
kończoną gniazdem elektrycznym  230V  10 A  z kołkiem uziemiającym  lokalizacja gniazda 
wg wytycznych  producenta  stanowiska 

3. Stanowisko do resuscytacji  noworodków 
 

Wytyczne do montażu     
1. W obrębie ustawienia stanowiska powinny znajdować się punkty poboru gazów medycznych  

O2 ; AIR ; VAC 

2. W obrębie ustawienia stanowiska powinno znajdować się gniazdo elektryczne  230V  z bol-
cem uziemiającym . Pobór mocy  to około 1000VA . 
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N-M.ZP/Rb/11/2018       Załącznik nr 18 do SIWZ      
 

Wykaz podwykonawców 

 
Nazwa i adres wykonawcy:              Zamawiający : 
 ………………          NOVUM-MED Sp. z o.o.  
                                   ul. Mickiewicza 26 
                                                         89-410 Więcbork 
 

 

 

Oświadczenie w zakresie podwykonawców, zgodnie z 

art. 36 b ust. 1 Ustawy Pzp 

 

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę nazw /firm/ podwykonawców. 

 

 

l.p. 

Część zamówienia, której 
wykonanie zamierza 

Wykonawca powierzyć 
podwykonawcy 

Nazwa /firma/ 
podwykonawcy 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

…………………………………      …………………………………  

(miejsce i data wystawienia)              (podpis i pieczątka) 
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Załącznik nr 19 do SIWZ 

Klauzula informacyjna 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NOVUM-MED. Sp. z o.o., ul. Mic-

kiewicza 26, 89-410 Więcbork; 

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Kiestrzyn-Kobus, tel. 692 750 790, e-mail: 

sekretariat@szpital-wiecbork.pl*; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie 

robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj  przy realizacji inwestycji pn. „ Pod-

niesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposaże-

nia Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr. J. Łaskiego NZOZ w Więcborku. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp-

niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20188 r. poz. 1986), 

dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwa-

nia umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana do-

tyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związa-

nym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w spo-

sób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doty-

czących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-

rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naru-

sza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oso-

bowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

 


