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SPS – V. 262.62.2018 
               Wg rozdzielnika 
 
Dotyczy postępowania na : dostawę  urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń wraz z środkami 
dezynfekującymi dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim 
                                                  Nr sprawy :  695/4 -8/2018 
 
1.Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń: 

1. Ad. 5 – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie 
zapewniało pełną skuteczność bójczą (wymaganą w p. 16 SIWZ) dla zadeklarowanej 
kubatury. Na rynku są urządzenia, których skuteczność bójcza jest dla pomieszczeń 3-
5 krotnie mniejszych niż deklarowane kubatury. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

2. Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie pozwalające na przeprowadza-
nie dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze do 500m3? Z naszego doświadczenia wynika, 
iż w większości szpitali nie istnieje konieczność dezynfekcji przez zamgławianie po-
mieszczeń o kubaturze większej niż 350-400m3 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

3. Ad. 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o masie 32kg wyposażone w 
kółka i rączkę do jego prowadzenia? 
Odpowiedź : Zgodnie z opisem. 

4. Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie działające w oparciu o środek 
dezynfekcyjny, w którym stężenie nadtlenku wodoru wynosi 2,5%? 
Odpowiedź : Zgodnie z opisem. 

5. Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym środek dezynfek-
cyjny nie zawiera jonów metali ciężkich, osadzających się na powierzchniach, skąd tra-
fiają do organizmu pacjentów i personelu? 
Odpowiedź : Zgodnie z opisem. 

6. Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym środek dezynfek-
cyjny jest o innym zapachu niż miętowy? 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 

7. Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym środek dezynfek-
cyjny jest w kanistrach o pojemności 5 litrów? Rozwiązanie takie jest znacznie bardziej 



 

 

ekonomiczne niż opisane w SIWZ butelki 1l. Ponadto pozwala na przeprowadzenie pro-
cesu w pomieszczeniach o większej kubaturze. 
Odpowiedź : Zgodnie z opisem. 

8. Ad. 12 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w potencjalnie 
awaryjny element jakim jest turbina? 
Odpowiedź : Zgodnie z opisem. 

9. Ad. 16 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządze-
nie zapewniało pełną skuteczność bójczą (w tym dla sporów) już w trakcie pojedyn-
czego procesu. Na rynku dostępne są urządzenia, które dla osiągnięcia pełnego spek-
trum wymagają powtórzenia procesu zamgławiania. 
Odpowiedź : Zgodnie z opisem. 

10. Ad. 20 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach 350 x 400 x 900 
mm, wyposażone w koła? 
Odpowiedź : Zgodnie z opisem. 

11. Ad. 21 - Ideą dezynfekcji przez zamgławianie jest to by uzyskać mgłę mikrozolową, 
która ze względu na małe rozmiary cząsteczek dociera wszędzie. Jeśli wymagane jest 
stosowanie dodatkowych elementów, oznacza to, że urządzenie nie spełnia wymagań. 
W przewodzie takim następuje skroplenie się środka dezynfekcyjnego, przez co zmia-
nie ulegają jego właściwości fizyko-chemiczne, co może mieć wpływ na skuteczność 
procesu dezynfekcji. Dodatkowo, oprzyrządowanie takie wymaga kierowania węża 
przez operatora, co może mieć wpływ na jego zdrowie i życie. Prosimy o odstąpienie 
od wymogu możliwości podłączenia elastycznego węża. 
Odpowiedź : Zgodnie z opisem. 

2.Środek dezynfekcyjny: 
1. Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości środka oczekuje Zamawiający? Czy chodzi o 

30 opakowań po 6 szt x 1l czyli łącznie 180l środka dezynfekcyjnego? 
Odpowiedź : Zgodnie z opisem. 

2. Czy Zamawiający dopuści środek w opakowaniach dostosowanych do zaoferowanego 
urządzenia? Wymaganie opakowań 1l  nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego 
ani merytorycznego. Środek powinien być dostarczony w opakowaniach dostosowa-
nych do zaoferowanego urządzenia. 
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza. 

3. Ad. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny środek dezynfekcyjny, w którym stężenie 
nadtlenku wodoru wynosi 2,5%, posiadający działanie bójcze opisane w p. 5? 
Odpowiedź : Zgodnie z opisem. 
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