
     Świętochłowice, dn. 08.08.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania na  dostawę pieluchomajtek dla dorosłych, pieluch jednorazowych dla
niemowląt i chusteczek higienicznych do pielęgnacji niemowląt, znak sprawy 24/ZA/17

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące
pytania:

Pytanie 1
Pakiet 1 poz. 1,2
Czy Zamawiający pod pojęciem produktu o podwyższonej chłonności rozumie produkt o minimalnej
chłonności dla rozmiaru M: 1400g, dla rozmiaru L: 1500g?

Odp.: Zamawiający oczekuje produktu o podwyższonej chłonności  produkt o minimalnej chłonności
dla rozmiaru M: 1400g, dla rozmiaru L: 1500g

Pytanie 2
Pakiet 2 poz. 1,2
Czy Zamawiający wymaga pieluszek ze specjalnym wycięciem na kikut pępowiny, które zapobiega
podrażnieniom tego delikatnego miejsca?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Pakiet 2 
Czy ze  względu  na  fakt,  iż  pieluchomajtki  dla  dzieci  nie  są  wyrobem medycznym,  Zamawiający
wymaga,  aby  oferowane  pieluchomajtki  posiadały  świadectwo  jakości  PZH,  które  potwierdza  i
dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci,
a nie jedynie oświadczenia producenta? Czy Zamawiający wymaga załączenia świadectwa do oferty?

Odp.:  Zamawiający oczekuje produktu posiadającego świadectwo jakości  PZH, które potwierdza i
dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla
dzieci.  Zamawiający wymaga załączenia świadectwa 
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Pytanie 4
Pakiet 2 
Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki
posiadały  udokumentowaną  pozytywną  opinię  użytkowników  w  postaci  Opinii  Instytutu  Matki  i
Dziecka,  a  nie  jedynie  oświadczenia  producenta?  Czy Zamawiający wymaga załączenia  Opinii  do
oferty?

Odp.: Zamawiający wymaga udokumentowanej pozytywnej Opinii Instytutu Matki i Dziecka. 

Pytanie 5
Czy bieg terminu dostaw podstawowych oraz reklamacji przypadać ma w dni robocze?

Odp.: Tak. Bieg terminu dostaw podstawowych oraz reklamacji przypadać będzie w dni robocze.

Pytanie 6
Czy za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.:  Tak. Za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni  od poniedziałku do piątku,  z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 7
Czy  do  obowiązków  osoby  dostarczającej  towar  należeć  będzie  tylko  wyładowanie,  wniesienie  i
ustawienie w wyznaczonym miejscu?

Odp.: Tak. Do obowiązków osoby dostarczającej towar należeć będzie tylko wyładowanie, wniesienie
i ustawienie w wyznaczonym miejscu.

Pytanie 8
Zważywszy na  § 2 ust. 6 projektu umowy, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie
przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp.: Zamawiający szacuje minimalny procent wyrobów zamówionych na poziomie 60-65%.

Pytanie 9
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  kara  umowna  zapisana  w  §  5  ust.  1  naliczana  była  od
niezrealizowanej wartości umowy? 

Odp.: Zgodnie z SWIZ.

Pytanie 10
Czy Zamawiający zgodzi  się zapisać,  aby kara umowna określona w § 5 ust.  2 naliczana była od
wartości dostawy niezrealizowanej w terminie? Naliczanie kary od wartości umowy za niedostarczenie
przedmiotu zamówienia w terminie może doprowadzić do sytuacji, w której wartość kar umownych
przekroczy wartość zamówienia i kara może zostać uznana za rażąco wysoką w rozumieniu przepisów
KC. 

Odp.:  Zamawiający w §5 ust. 2 nie określa wysokości kary a jedynie sposób realizacji zapłaty kar
umownych.  Brzmienie  §5  ust.  2:  “Realizacja  zapłaty  kar  umownych  naliczonych  przez
Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty
Wykonawcy wynikającej z wystawionej



przez niego faktury,  na co Wykonawca wyraża zgodę lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej
Wykonawca ureguluje na wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
doręczenia wezwania.

Pytanie 11
Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić w § 5 ust. 1 pkt d)  słowo „opóźnienie” słowem zwłoki?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Czy Zamawiający zgadza się, aby numer umowy umieszczany był na załączniku do faktury, a nie na
fakturze? (dot. § 3 ust. 4).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że załącznik ten będzie trwale złączony z fakturą.

Pytanie 13
Czy Zamawiający zgadza się, aby termin na rozpatrzenie reklamacji wynosił 5 dni (dot. §4 ust. 1).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 1): przedłożenie kart produktowych /
kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych
ewentualnych  wykonawców  i  staną  się  potwierdzeniem  wymogów  zawartych  w  SIWZ?  Należy
nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych
produktu,  jak  również  posiada  zapis  mówiący  o  poziomie  chłonności  produktu,  zbadany  według
standardów normy ISO 11948.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  1):  majtek  chłonnych o
chłonności co najmniej 2000g i rekomendowanym rozmiarze w pasie 80-110cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, z wewnętrznymi osłonkami bocznymi.

Pytanie 16
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  2):  majtek  chłonnych o
chłonności co najmniej 2000g i rekomendowanym rozmiarze w pasie 100-135cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza,  z wewnętrznymi osłonkami bocznymi. 

Pytanie 17
Czy Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycje:  3,6):  pieluchomajtki  w
rozmiarze L, o maksymalnym obwodzie produktu co najmniej 160cm – bez rozciągania?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 18
Czy  Zamawiający  wymaga  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  4):  pieluchomajtki  w
rozmiarze S, o maksymalnym obwodzie produktu co najmniej 85cm – bez rozciągania?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 19
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  4)  złożenie  oferty  na
pieluchomajtki  dla  dorosłych  w  rozmiarze  S  o  chłonności  co  najmniej  1950g?  Znikoma  różnica
pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2100g, a chłonnością oferowanego
produktu  tj.  co  najmniej  1950g  w  żaden  sposób  nie  wpływa  na  komfort  oraz  funkcjonalność
użytkowania  wyrobu  oraz  nie  zwiększa  ilości  używanych  produktów.  Chcielibyśmy  również
nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych
badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w
zdolności  pochłaniania  mniejszej  niż  30%,  przy  wykonywaniu  pomiaru  zgodnie  z  metodą  badań
przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 150g.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  5)  złożenie  oferty  na
pieluchomajtki  dla  dorosłych  w  rozmiarze  M o  chłonności  co  najmniej  2850g?  Znikoma  różnica
pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2900g, a chłonnością oferowanego
produktu  tj.  co  najmniej  2850g  w  żaden  sposób  nie  wpływa  na  komfort  oraz  funkcjonalność
użytkowania  wyrobu  oraz  nie  zwiększa  ilości  używanych  produktów.  Chcielibyśmy  również
nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych
badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w
zdolności  pochłaniania  mniejszej  niż  30%,  przy  wykonywaniu  pomiaru  zgodnie  z  metodą  badań
przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 50g. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  6)  złożenie  oferty  na
pieluchomajtki  dla  dorosłych  w  rozmiarze  L o  chłonności  co  najmniej  3070g?  Znikoma  różnica
pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200g, a chłonnością oferowanego
produktu  tj.  co  najmniej  3070g  w  żaden  sposób  nie  wpływa  na  komfort  oraz  funkcjonalność
użytkowania  wyrobu  oraz  nie  zwiększa  ilości  używanych  produktów.  Chcielibyśmy  również
nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych
badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w
zdolności  pochłaniania  mniejszej  niż  30%,  przy  wykonywaniu  pomiaru  zgodnie  z  metodą  badań
przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130g. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22
Czy  Zamawiający  wymaga  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  7):  podkład  chłonny
60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 23
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1):  pieluchomajtki  dla  dorosłych
wyposażone  w  barierki  wewnętrzne  skierowane  do  wewnątrz  produktu?  Barierki  boczne  wraz  z
falbankami  bocznymi  są  głównym elementem idealnego  dopasowania  produktu  do  ciała  pacjenta.
Powinny znajdować się  w pachwinach,  aby w jak największym stopniu uszczelnić  miejsce krocza
przed  wyciekami.  Falbanki  wewnętrze  skierowane  do  wewnątrz  tworzą  natomiast  dodatkowe
zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym
oddaniu  moczu.  Podczas  napełniania  pieluchomajtki  moczem,  falbanki  boczne  skierowane  do
wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie
ulega  szybszej  absorpcji.  Taki  system  mocowania  falbanek  jest  stosowany  przez  większość
producentów,  gdyż  zapewnia  lepszą  ochronę  przed  wyciekaniem  w  porównaniu  z   falbankami
skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „…
osłonki przeciwyciekowe z elastycznej przędzy, bez lateksu, skierowane na zewnątrz…” spełnia tylko
jeden  producent,  co  ogranicza  możliwość  złożenia  konkurencyjnej  oferty  innym  ewentualnym
wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odp.: Zamawiający dopuszcza osłonki p/wyciekowe z elastycznej przędzy, bezlateksowe, skierowane
do wewnątrz. 


