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Dotyczy post ępowania na:  
Świadczenie kompleksowej usługi dezynfekcji (w tym d ezynfekcji przez 

zamgławianie), dezynsekcji, deratyzacji, w obiektac h jak i wokół obiektów 
SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku 

 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona 
w złotych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
W związku z wniesionym przez wykonawc ę zapytaniem, zamawiaj ący udziela poni ższych 

odpowiedzi.  

Pytanie 1– dotyczy dezynfekcji przez zamgławianie 
Czy Zamawiający wymaga do przeprowadzania dezynfekcji przez zamgławianie urządzenia o 
następujących parametrach: 
• Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania 
• Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym 
• Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w 

zakresie od 10 do 1000m3 
• Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów 
• Małe wymiary urządzenia 300mm x 342mm x 494mm, waga tylko 6,2kg 
• Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM, szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s 
• Likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, sporów - skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą 

NFT 72-281 (2014) 
• Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka 
• Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB – oprogramowanie do 

zapisu daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, kubatury pomieszczenia, nazwy 
pomieszczenia, operatora, komentarzy 

• Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu - możliwość podłączenia timera 
i przeprowadzenia dezynfekcji w godzinach nocnych 

• Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów 
wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych 

• Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi NOCOTEST 
 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń, poza okre ślonymi w opisie 
przedmiotu usługi stanowi ącym zał ącznik do zapytania ofertowego. Wykonawca winien wyk onać 
usług ę w sposób przez siebie opracowany, zgodnie z przepi sami prawa w tym zakresie. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin składania 
ofert ustalony do dnia 03.08.2017 r. do godziny 11. 00. Otwarcie w tym samym dniu o godz. 11:30. 
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