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Dział Zamówień Publicznych                      Grodzisk Mazowiecki;  09.11.2018 r. 
 
SPS – V. 262.78.2018 
    
                                     Wg rozdzielnika  
  
Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę myjni – dezynfektora 2 do Szpitala Zachodniego w 
Grodzisku Mazowieckim . ( Nr sprawy 599/4-8/2018). 
  
 
1. Prosimy o dopuszczenie myjni o pojemności 2 basenów i 2 kaczek na cykl lub 2 butli ssaka 
na cykl, dodatkowo myjnia wyposażona jest w kosz na małe utensylia. 
Takie rozwiązanie znacząco skraca czas mycia i dezynfekcji kaczek i basenów oraz zmniejsza 
koszty mediów. 
Odpowiedź : Nie. 
2. Prosimy o dopuszczenie myjni otwieranej za pomocą nożnego czujnika podczerwieni, jest 
to rozwiązanie równoważne. 
Odpowiedź : Nie. 
3. Prosimy do dopuszczenie myjni o wymiarach 500 sz x 600 głęboka x 1042 wys, są to wy-
miary mniejsze niż wymaga zamawiający przy nieznacznie większej wysokości. 
Odpowiedź : Tak.  
4. Czy zamawiający wymaga aby myjnia posiadała badania na skuteczność eliminacji clostri-
dium difficile ?  
Odpowiedź : Tak.  
5. Prosimy o dopuszczenie myjni której górny panel wykonany jest z tworzywa z zatopionymi 
nanocząsteczkami srebra co eliminuje namnażanie się drobnoustrojów, takie rozwiązanie jest 
z punktu widzenia epidemiologicznego o wiele korzystniejsze. 
Odpowiedź : Nie.  
6. Czy zamawiający wymaga aby drzwi komory były zamykane automatycznie?  
Odpowiedź : Tak.  
7. Czy zamawiający wymaga aby obsługa myjni była całkowicie bezdotykowa, takie rozwiązanie 
niweluje możliwość zakażeń krzyżowych. 
Odpowiedź : Nie.  
 
8. Czy Zamawiający dopuści, aby wybór programu (uruchomianie) oraz zamykanie/otwieranie 
drzwi komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący 
wygodę użytkowania.  
Odpowiedź : Tak.  
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9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające standardowy kosz na 1 basen sanitarny z 
pokrywą i dwie kaczki  z możliwością rozbudowy o dodatkowe kosze umożliwiające mycie i 
dezynfekcję np. 6 szt. kaczek? 
Odpowiedź : Tak.  
10. Czy Zamawiający wymaga aby  komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako 
głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i 
zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i 
drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie 
biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych. 
Odpowiedź : Tak.  
11. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w trzy programy w tym 
jeden program sporobójczy, o potwierdzonej badaniem w kierunku spełnienia normy EN13697 
skuteczności? Program taki zmniejsza w dużym stopniu ryzyko rozprzestrzenienia się zakażeń 
wewnątrzszpitalnych m.in. Clostridium difficile. 
Odpowiedź : Tak 
12. Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze 
do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki 
na dobową zbiórkę moczu itp.? 
Odpowiedź : Tak 
13. Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób 
bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z 
automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? 
Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne 
jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo 
personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne. Jest to jeden z 
najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu. 
Odpowiedź : Tak 
14. Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku 
z tym zamawiający wymaga aby myjnia posiadała wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie 
komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. Jest to bardzo ważna 
funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu. 
Odpowiedź : Tak 
15. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach szer. 600mm x gł. 650mm x wys. 
940mm nieznacznie różniących się od wymaganych? 
Odpowiedź : Tak 
16. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia ( łącznie z wystawieniem faktury 
VAT ) do 31.12.2018 ? 
Odpowiedź : Nie.  
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