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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Sukcesywne dostawy papierowych artykułów higienicznych, 

 

Pytanie 1. - Grupa 1, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści basen płaski wykonany z masy papierowej, jednorazowy o 

pojemności 1,2-1,5l?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 2. -  Grupa 3, pozycja 1-3  
Czy Zamawiający dopuści asortyment zarejestrowany, jako wyrób medyczny objęty 8% 

stawką podatku VAT?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 3. -  Grupa 3, pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 4. -  Grupa 3, pozycja 2  

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuchy foliowe posiadały atest PZH. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytania dot. przedmiotu zamówienia: 

Pytanie 5. -  Dot. grupy 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania pieluchomajtek 

o chłonności 1500g wg ISO 11 948 - 1, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Pieluchomajtki w rozmiarze S, z uwagi na swój niewielki rozmiar posiadają również 

odpowiednio mniejszy wkład chłonny. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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Pytania dot. treści umowy 

Pytanie 6. -  Zważywszy na zapis § 3 ust. 3, prosimy o określenie minimalnego stopnia 

realizacji umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 7. -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 6 ust. 1 ppkt 1) i 2) słowa 

„opóźnienie” słowem „zwłoki”?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 8. -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści § 3 ust. 3 na: „Opóźnienie 

zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania 

kolejnych partii towarów, chyba, że zwłoka Zamawiającego w zapłacie należności, z tytułu co 

najmniej dwóch kolejnych faktur przekracza 30 dni. W takim przypadku Wykonawca może 

wstrzymać wydawanie kolejnych partii towarów wyłącznie w sytuacji, gdy po upływie 

powyższego terminu wyznaczy Zamawiającemu kolejny termin na uregulowanie należności w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie krótszy niż 14 dni, a Zamawiający temu 

terminowi uchybi.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

Pytanie 9. -  Grupa 1 poz. 4 czy zamawiający dopuści miskę o pojemności 3 l, jednorazowa, 

wykonana z pulpy celulozowej, ogólnego zastosowania, nieprzepuszczającą substancji 

płynnych do 4 h? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

 

Pytanie 10. -  Grupa 3  

Grupa 3 czy zamawiający dopuści w poz. 2-3 produkty zarejestrowane jako wyroby 

medyczne – 8% vat? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

 

Pytanie 11. -  Grupa 3 poz. 2 czy zamawiający dopuści fartuch foliowy, mlecznobiały, typu 

przedniak, wiązany z tyłu na troki, wykonany z folii HDPE, Odpowiednie do zastosowań 

gastronomicznych, jak również w czynnościach z zakresu opieki medycznej, w opakowaniach 

foliowych a 100 szt ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

 

Pytanie 12. -  Grupa 3 poz. 2-3 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z 

przeliczeniem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia ilości 

oferowanych opakowań do pełnego opakowania w górę. 

 

Pytanie 13. -  Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycje: 1, 2, 

3, 4): 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 / 
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techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również 

posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy 

ISO 11948. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych/ulotek, lub 
innych dokumentów producenta, których autentyczność musi zostać 
poświadczona przez wykonawcę,  które potwierdzają zgodność oferowanego 
przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ. 

 

Pytanie 14. -  Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycje: 1, 2, 

3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum 

jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod 

wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe lecz nie wymaga 

 

Pytanie 15. -  Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycja: 1) 

złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 1950g? Znikoma 

różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2200g, a 

chłonnością oferowanego produktu tj. 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: 250g. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Pytanie 16. -  Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycje: 1, 2, 

3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i 

ustanowi to jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego 

ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa 

na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak 

wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: 

zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na 

NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy 

informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są 

rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące 

produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, 

brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które 

zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie 

sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz 

podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe lecz nie wymaga 

 

Pytanie 17. -  Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycje: 1, 2, 

3, 4): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który 

umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje 

wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne 

charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom 

maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż 

ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli. Ustanowienie 

powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa 

oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku 

polskim posiada takie rozwiązania technologiczne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe lecz nie wymaga 

 

Pytanie 18. -  Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycja: 4): 

złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? 

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 

cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL 

oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania 

wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy 

handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym 

kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o 

maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu 

konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Zamawiający 

 

 

 


