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WYKONAWCY

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na:  Dostawę  materiałów  medycznych,  znak  sprawy
24/ZA/20.

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

Pytanie 1 
Pakiet nr 1, poz. 1   Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne w rozmiarze S/1 obwód: 55-85 cm? Po-

zostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 
Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne w rozmiarze m/2 obwód: 80-110 cm? 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 
Pakiet nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści majtki chłonne w rozmiarze l/3 obwód: 100-135 cm? 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet  nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki XL/4 o obwodzie 130-170 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  w  trosce  o  jakość  dostarczanego  asortymentu  wymaga,  aby

zamawiany  towar  dostarczany  był  pojazdami  wyposażonymi  w zabudowy typu  „izoterma”,  które



                                                                        

umożliwiają  dostosowanie  temperatury  i  wilgotności  przewożonego  asortymentu,  do  wymogów

ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt  wysoka temperatura w czasie  transportu może negatywnie  wpłynąć  na  szczelność opakowania

jednostkowego a tym samym utratę sterylności.  Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne

COVID-19,  jest  to  sytuacja  szczególnie  niebezpieczna.  Zbyt  niska  temperatura  (ujemna),  może

natomiast  doprowadzić  do  uszkodzenia  sprzętu  wykonanego  z  medycznego  PVC,  mikropęknięcia,

rozszczelnienie zastawek itp.  Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako  powód nie uznania

reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 6

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej

Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2  „produkty lecznicze oraz wyroby

medyczne chroni  się  od  szkodliwego  wpływu  światła,  temperatury,  wilgoci  i  innych  czynników

zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy

następujący zapis?

„Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczać  zamawiany  towar,  do  siedziby  Zamawiającego

odpowiednimi środkami transportu,  czyli  pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”

posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 7

Czy w świetle  obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje,  aby dostarczany towar był przewożony

wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym

skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.



                                                                        

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający oczekuje,  aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy

rozładunku  towaru  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego  oraz  był  obecny  podczas

sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 9

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. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści  w przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1; pozycja  1,  rozmiar  L):  majtki

chłonne o chłonności co najmniej 1440g (wg normy ISO 11948-1) – należy zauważyć, iż znikoma

różnica  pomiędzy  oczekiwaną  przez  Zamawiającego  chłonnością  wyrobów,  a  chłonnością

oferowanych produktów w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania

wyrobów oraz  nie  zwiększy ilości  używanych  produktów.  Dodatkowo  należy 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).

Odp. Zgodnie z SIWZ.



                                                                        

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja  1,  rozmiar  S):  majtki

chłonne dla  dorosłych w rozmiarze S o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 65-85cm,

pakowane a’14 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  (pakiet  1;  pozycja 1,  rozmiar  M):  majtki

chłonne dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 80-110cm?

Odp. Zgodnie z pytaniem 2.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1; pozycja 1, rozmiar L): majtki chłonne

dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 100-135cm?

Odp. Zgodnie z pytaniem 3.

Pytanie nr 14

Zwracamy się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  szacunkowe określenie  zapotrzebowania  (pakiet  1,

pozycje:  1,2,3)  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 swoje wymagania przedstawił w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 15

Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja:  2):  pieluchomajtki  o

anatomicznym kształcie tzw. „dzienne”:

• z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi

przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza; 



                                                                        

• z  falbankami  wewnętrznymi  skierowanymi  do  wewnątrz,  które  unoszą  się  tworząc  rynnę

kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system

mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia skuteczną ochronę

przed wyciekaniem zawartości na zewnątrz produktu);

• spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Należy  nadmienić,  że zbiór  wymogów zawartych w SIWZ dopuszcza  do postepowania wyłącznie

produkty jednej firmy. 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. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  1;  pozycja:  3):  pieluchomajtki  o

anatomicznym kształcie tzw. „nocne”:

• z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi

przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza; 

• z  falbankami  wewnętrznymi  skierowanymi  do  wewnątrz,  które  unoszą  się  tworząc  rynnę

kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system

mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia skuteczną ochronę

przed wyciekaniem zawartości na zewnątrz produktu);

• posiadające  wskaźnik  chłonności  (żółty  pasek  zmieniający  barwę  pod  wpływem  moczu),

umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego;

• o poniższych obwodach i chłonnościach (wg normy ISO 11948-1):

o rozmiar XL o maksymalnym obwodzie produktu aż 170cm i rekomendowanym obwodzie 110-

160cm,  o chłonności  co  najmniej  3180g wg  normy ISO 11948-1,  pakowane  a’28 z  odpowiednim

przeliczeniem sztukowym;



                                                                        

o rozmiar  L o maksymalnym obwodzie produktu aż 160cm i rekomendowanym obwodzie 92-

144cm, o chłonności co najmniej 3050g wg normy ISO 11948-1;

o rozmiar M o maksymalnym obwodzie produktu aż 130cm i rekomendowanym obwodzie 73-

122cm, o chłonności co najmniej 2850g wg normy ISO 11948-1;

o rozmiar  S o maksymalnym obwodzie produktu aż 96 cm i rekomendowanym obwodzie 56-

85cm, o chłonności co najmniej 1950g wg normy ISO 11948-1;

• spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Należy nadmienić,  że  zbiór  wymogów zawartych  w SIWZ  dopuszcza  do  postepowania  wyłącznie

produkty jednej firmy. 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. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Czy  Zamawiający  wymaga  w  przedmiocie  zamówienia  (pakiet  3;  pozycja  1):  złożenia  oferty  na

podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

W  związku  z  wyjaśnieniami  udzielanymi  Wykonawcom  Zespół  Opieki  Zdrowotnej
w Świętochłowicach sp. z o. o. informuje o zmianie terminu składania ofert na 02.10.2020
r.  godz. 10.00.  W  związku  z  powyższym  termin  otwarcia  ofert  zmieniony  zostaje  na
02.10.2020 r. godz. 10.30.


