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Dział Zamówień Publicznych                      Grodzisk Mazowiecki;  13.11.2018 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. Czy Zamawiający wymaga, aby dodatkowo myjnia dezynfektor posiadała dyszę główna 
wysuwaną?, w celu zapewnienia skutecznego mycia basenów z długim, wąskim 
czubkiem? 
Odpowiedź: Nie.  

2. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia skuteczności procesu myjni wobec sporów 
Clostridium Difficile wydanego przez niezależne laboratorium? 
Odpowiedź: Tak.  

3. Czy Zamawiający dopuści myjnię o pojemności komory: 1 basen z pokrywką + 1 
kaczka lub 3 kaczki? 
Odpowiedź: Tak.  

4. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach: szerokość 500 mm, głębokość 450mm, 
wysokość 1730 mm? 
Odpowiedź: Nie.  

5. Czy Zamawiający dopuści myjnię o zasilaniu wodnym: woda zimna: ciśnienie 2 - 6 bar, 
przepływ 18l/min? 
Odpowiedź: Tak.  

6. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883-1, 
myjnia posiadała czujniki temperatury umieszczone w miejscu o najniższej 
temperaturze tj. na spodzie komory? 
Odpowiedź: Tak.  

7. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię ładowaną od frontu? Jest to rozwiązanie 
znacznie bardziej ergonomiczne niż opisane w SIWZ. 
Odpowiedź: Nie.  

8. Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest twarda lub bardzo twarda woda 
większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego 
(zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego (kwasowy). Czy w Związku z tym 
Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy 
dozujące środki chemiczne? 
Odpowiedź: Tak.  



9. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w drzwi komory mycia 
automatycznie otwierane pedałem nożnym? 
Odpowiedź: Tak.  

10. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach 545 x 475 x 1.630 mm? 
Odpowiedź: Nie.  

 
Jednocześnie zamawiający informuje,  że  zostaje zmieniony termin  składania ofert : 
Ofertę należy złożyć  do dnia 16.11.2018 do godz. 10:00  
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                                                                                                                Podpis  


