
     Świętochłowice, dn. 20.08.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  dostawę  pieluchomajtek  dla  dorosłych,  pieluch  jednorazowych  dla
niemowląt i produktów pielęgnacyjnych
Znak Sprawy 22/ZA/18

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

Pytanie 1
Pakiet  3:Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  podkładów  o  chłonności  1500  ml,  z
superabsorbentem odciągającym wilgoć od powierzchni podkładu?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje chłonności podkładów 1800g/ml, dopuszcza chłonność 1200g.

Pytanie 2
Pakiet 3 poz, 1 :Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w rozmiarze 75 x 90 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje podkładów w rozmiarze minimalnym 60*90 (cm).

Pytanie 3
PAKIET  1  Poz.  1  –  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  majtek  chłonnych  dla
dorosłych o obwodzie odpowiednio: 

- dla rozmiaru S – obwód 60-90cm 
- dla rozmiaru M – obwód 80-120cm. 

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 4
PAKIET 1 Poz. 2,3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek wykonanych
z  3  warstwowego  wkładu  chłonnego,  umożliwiającego  szybkie  przenikanie  wilgoci  do  wewnątrz
wkładu i utrzymywanie ją z dala od skóry,  boki wykonane z oddychającej włókniny zapewniającej
cyrkulację  powietrza  i  pary  wodnej,  wyposażone  w  wysokie  zakładki  wewnętrzne  zapobiegające
przeciekaniu  oraz  dodatkową  kieszeń  zapobiegającą  wypadaniu  kału,  posiadające  widoczny
pojedynczy wskaźnik wilgotności oraz posiadające w miejsce ściągaczy taliowych, system przylepco-
rzepów dopasowujących produkt do kształtu ciała pacjenta, o obwodzie pieluchomajtek odpowiednio
dla rozmiaru:

- S – 60-90cm 
- M – 90-120cm
- L – 120-150cm
- XL – 150-175cm?
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Odp.:  Tak Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu minimalnych warunków chłonności, opisanych
w SIWZ.

Pytanie 5
PAKIET 1 Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek o chłonności
odpowiednio dla rozmiaru:

- XL – min. 3591g
- L – min. 3070g
- M – min. 2859g
- S – min. 2125g

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
PAKIET 3 Poz.  1  –  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  podkładów  chłonnych  o
chłonności co najmniej 1200g?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7
PAKIET 3  Poz.  1  –  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  podkładów  chłonnych  o
chłonności min. 1800g ± 5%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8
PAKIET  3  Poz.  2  –  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  zaoferowania  rękawicy  do  mycia
jednorazowego użytku wykonanej z włókniny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9
PAKIET 3 Poz.  3  – Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania chusteczek nawilżająco –
pielęgnacyjnych w rozmiarze 20x30cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w stosunku
do  powierzchni,  celem  umożliwienia  Zamawiającemu,  w  myśl  ustawy  PZP,  zachowania
porównywalności i  równoważności  złożonych ofert,  z podaniem ceny jednostkowej za opakowanie
a’50szt, czyli 8100 szt (162 opakowania a’50szt) w rozmiarze 20x30cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
PAKIET 6 Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki oczyszczającej do skóry
nie naruszającej bariery ochronnej skóry dzięki pH 5,5, zawierającej składniki odżywcze i kojącej tj.
panthenol,  kreatynę,  neutralizator  zapachu,  wspomaga  mechanizmy  obronne  skóry  oraz  zapewnia
szybkie  i  łagodne  oczyszczanie  silnie  zabrudzonej  powierzchni  skóry,  dopuszczonej  do  obrotu  na
podstawie Ustawy o kosmetykach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 11
PAKIET  6  Poz.  nr  1  –  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  dołączenia  do  oferty  karty
produktowej/ulotki  potwierdzającej  wymagane  przez  Zamawiającego  działanie  zaoferowanego
produktu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12
Pakiet  nr  1,  poz.  1 Czy Zamawiający  dopuści  majtki  chłonne  w  rozmiarze  m/2  obwód:  80-110?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13
Pakiet  nr  1,  poz.  1  Czy  Zamawiający  dopuści  majtki  chłonne  w  rozmiarze  l/3  obwód:  100-135?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14
Pakiet nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności 950 ml?

Odp: Zamawiający oczekuje chłonności podkładów min 1800g/ml, dopuszcza chłonność 1200g.

Pytanie 15
Pakiet nr 3, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści chusteczki  w rozmiarze 20x25 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuści, z przeliczeniem ilości w stosunku do powierzchni chusteczek.

Pytanie 16
Pakiet nr 3, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści chusteczki  w rozmiarze 20x30 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuści , z przeliczeniem ilości w stosunku do powierzchni chusteczek.

Pytanie 17
Czy bieg terminu dostaw podstawowych oraz reklamacji przypadać ma w dni robocze? 

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

Pytanie 18
Czy za dni robocze w rozumieniu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy

Odp.: Zamawiający potwierdza.

 Pytanie 19
Czy  do  obowiązków  osoby  dostarczającej  towar  należeć  będzie  tylko  wyładowanie,  wniesienie  i
ustawienie w wyznaczonym miejscu? 

Odp.:  Zgodnie  z  SIWZ  :  dostarczenie  zamówionego  towaru,  pod  wskazany  adres,  wyładowanie,
wniesienie  i  ustawienie  we  wskazane  przez  Pracownika  Szpitala  miejsce  oraz  dostarczenie
dokumentów dostawy /faktura, dokument-wz/



Pytanie 20
Zważywszy na  §2 ust. 8 projektu umowy, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie
przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp.: Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiający nie jest w stanie określić ilości,
jaką zamówi na pewno w trakcie trwania umowy.

Pytanie 21
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  kara  umowna  zapisana  w  §5  ust.  1  naliczana  była  od
niezrealizowanej wartości umowy? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22
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 informuje, że w §5 ust. 2 SIWZ określona jest jedynie realizacja kar umownych.

Pytanie 23
Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić w §5 ust. 2 słowo „opóźnienie” słowem zwłoki?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24
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.

Pytanie 25
Czy Zamawiający zgadza się, aby termin na rozpatrzenie reklamacji wynosił 5 dni (dot. §4 ust. 1).

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26
Pakiet  3 i 6
Czy Zamawiający  zgodzi  się  na  przedstawienie  wykazu  wykonanych  minimum 3  dostaw  wraz  z
załączeniem referencji w zakresie pakietu nr 3 i 6 na dostawy produktów do higieny pacjenta?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27
Pakiet  3 pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o określenie jaką ilość w opakowaniu ma na myśli Zamawiający podając j.m.
opakowanie.

Odp.:Zamawiający ma na myśli opakowanie /op/ = sztuka /szt/ i oczekuje  ilości : 6000 op = 6000
sztuk podkładów



Pytanie 28
Pakiet  3 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany po 25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29
Pakiet  3 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o chłonności 810ml?

Odp.:  Zamawiający oczekuje chłonności podkładów min 1800g/ml, dopuszcza chłonność 1200g.

Pytanie 30
Pakiet  3 pozycja 1
Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  wydzielenie  pozycji  nr  1  do  osobnego  zadania?  Państwa  zgoda
zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co
pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 31
Pakiet  3 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 22x33cm?

Odp.: Zamawiający dopuści , z przeliczeniem ilości w stosunku do powierzchni chusteczek.

Pytanie 32
Pakiet  3 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści chusteczki pakowane po 10szt z przeliczeniem podanych ilości i wyceną za
opakowanie?

Odp.: Zamawiający dopuści , z przeliczeniem ilości w stosunku do powierzchni chusteczek.

Pytanie 33
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1,  pozycja  3):  pieluchomajtki  dla
dorosłych tak zwane „nocne”:
- w rozmiarze XL o maksymalnym obwodzie produktu aż 170cm i rekomendowanym obwodzie 110-
160cm, o chłonności co najmniej 3050ml wg normy ISO 11948-1,
- w rozmiarze L, o maksymalnym obwodzie produktu aż 160cm i rekomendowanym obwodzie 92-
144cm, o chłonności co najmniej 3050ml wg normy ISO 11948-1,
- w rozmiarze M, o maksymalnym obwodzie produktu aż 130cm i rekomendowanym obwodzie 73-
122cm, o chłonności co najmniej 2850ml wg normy ISO 11948-1,
- w rozmiarze S, o maksymalnym obwodzie produktu aż 96 cm i rekomendowanym obwodzie 56-
85cm, o chłonności co najmniej 1950ml wg normy ISO 11948-1,
posiadające  cztery trójwarstwowe elastyczne,  wielokrotnego użytku przylepcorzepy;  jeden ściągacz
tylny oraz elastyczne boki produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza,  w 100%
oddychające na całej powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;
posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska,
usytułowanego  w  centralnej  części  wkładu  chłonnego,  który  pod  wpływem  napełnienia  produktu
moczem zmienia  kolor;  barierki  skierowane  do  wewnątrz,  które  unoszą  się,  tworząc  rynnę,  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 zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego
producenta  (TZMO) na  rynku  polskim.  Takie  działanie  jest  niezgodne  z  PZP,  gdyż  uniemożliwia
uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta
jest  wyższa  o około 30% od oferty na te  same produkty,  niż  w sytuacji,  gdy są dopuszczeni  inni
wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający  oczekuje  produktów  zgodnych  z  opisem  SIWZ  lub  dopuszczonych  do
postępowania na podstawie odpowiedzi.

Pytanie 34
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1,  pozycja  2):  pieluchomajtki  dla
dorosłych tak zwane „dzienne”:
- w rozmiarze L, o maksymalnym obwodzie produktu aż 160cm i rekomendowanym obwodzie 92-
144cm, o chłonności co najmniej 2750ml wg normy ISO 11948-1,
- w rozmiarze M, o maksymalnym obwodzie produktu aż 130cm i rekomendowanym obwodzie 73-
122cm, o chłonności co najmniej 2400ml wg normy ISO 11948-1,
posiadające  cztery trójwarstwowe elastyczne,  wielokrotnego użytku przylepcorzepy;  jeden ściągacz
tylny oraz elastyczne boki produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza,  w 100%
oddychające na całej powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;
posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska,
usytułowanego  w  centralnej  części  wkładu  chłonnego,  który  pod  wpływem  napełnienia  produktu
moczem zmienia  kolor;  barierki  skierowane  do  wewnątrz,  które  unoszą  się,  tworząc  rynnę,  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 zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego
producenta  (TZMO) na  rynku  polskim.  Takie  działanie  jest  niezgodne  z  PZP,  gdyż  uniemożliwia
uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta
jest  wyższa  o około 30% od oferty na te  same produkty,  niż  w sytuacji,  gdy są dopuszczeni  inni
wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. 

Odp.:  Zamawiający  oczekuje  produktów  zgodnych  z  opisem  SIWZ  lub  dopuszczonych  do
postępowania na podstawie odpowiedzi.

Pytanie 35
Czy  Zamawiający  wymaga  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pakiet  3):  przedłożenia  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.: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 36
Czy Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  1,  rozmiar  S/1):  majtki
chłonne dla dorosłych w rozmiarze S o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 65-85cm? 

Odp.:  Zamawiający  oczekuje  produktów  zgodnych  z  opisem  SIWZ  lub  dopuszczonych  do
postępowania na podstawie odpowiedzi.



Pytanie 37
Czy Zamawiający dopuści  w przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  1,  rozmiar  M/2):  majtki
chłonne dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 80-110cm? 

Odp.:  Zamawiający  oczekuje  produktów  zgodnych  z  opisem  SIWZ  lub  dopuszczonych  do
postępowania na podstawie odpowiedzi.

Pytanie 38
Czy Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  1,  rozmiar  L/3):  majtki
chłonne dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 100-135cm? 

Odp.:  Zamawiający  oczekuje  produktów  zgodnych  z  opisem  SIWZ  lub  dopuszczonych  do
postępowania na podstawie odpowiedzi.

Pytanie 39
Czy Zamawiający dopuści  w przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  1,  rozmiar  L/3)  złożenie
oferty na majtki chłonne o chłonności co najmniej 1440 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną
przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 1500 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 1440 ml
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: 60 ml. 

Odp.:  Zamawiający  oczekuje  produktów  zgodnych  z  opisem  SIWZ  lub  dopuszczonych  do
postępowania na podstawie odpowiedzi.

Pytanie 40
Zwracamy się do Zamawiającego o przyznanie takiej samej liczby punktów (przy ocenie parametrów
oferowanych produktów) dla produktów chłonnych (pakiet 1, pozycje: 2,3) posiadających co najmniej
jeden ściągacz taliowy jak dla pieluchomajtek, które posiadają dwa ściągacze taliowe (10pkt). Zaletą
tego rozwiązania (co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz elastyczny, rozciągliwy pas przedni) jest
idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta oraz brak ewentualnych podrażnień na brzuchu, które
mogą wystąpić przy obecności ściągacza taliowego z przodu. Należy nadmienić, że każdy producent
stosuje  własne,  sprawdzone rozwiązania  dotyczące  dopasowania  produktu.  Proponowane powyższe
rozwiązanie jest alternatywą dla dwóch ściągaczy i jest stosowane z powodzeniem na rynku szpitalnym
w Polsce oraz całej Europie. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o szacunkowe określenie zapotrzebowania (pakiet 1) na
poszczególne  rozmiary  majtek  chłonnych/pieluchomajtek.  W  obecnej  sytuacji  jesteśmy  zmuszeni
zaproponować Państwu cenę za produkt w największym wymaganym rozmiarze, co jest skrajnie dla
Państwa nieopłacalne. Różnica w cenie pomiędzy poszczególnymi rozmiarami wynosi +/- 15%, co w
skali 12 miesięcy umożliwi Państwu zaoszczędzenie znacznej kwoty lub otrzymanie większej ilości
produktów. 



Odp.: Zamawiający podał w SIWZ ilości maksymalne, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
nie jest w stanie przewidzieć i podać ilości.

Pytanie 42
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci
w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja 5): pieluchomajtki dla dzieci
w rozmiarze 12-22kg? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja 5): pieluchomajtki dla dzieci
w rozmiarze 7-14kg? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja 5): pieluchomajtki dla dzieci
w rozmiarze 10-16kg? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja 1): pieluchomajtki dla dzieci
w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  2):  możliwość  przedstawienia
dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które
są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  3;  pozycja  1):  podkład  chłonny
60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  3;  pozycja  2):  jednorazowe  myjki
higieniczne w kształcie rękawicy o wymiarach co najmniej 24 x 15 cm, podfoliowane od wewnątrz dla
utrzymania wysokiego poziomu ochrony skóry pacjenta oraz personelu medycznego, pakowane a’175?



Odp.: Zamawiający dopuszcza.


