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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/80/2017 pn.: Dostawa pieluchomajtek dla 

dorosłych i pieluch dla dzieci dla SPWSZ w Szczecinie  
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 

j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 

 
Pytania Wykonawców:   

 
 

ZESTAW 1 

 
Pytanie nr 1, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1-8): 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. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

Pytanie nr 2, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1-3): pieluchomajtki 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? Ustalenie powyższego wymogu 
jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim 

oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego 
paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i 

serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o 

wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
Pytanie nr 3, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1-3): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażonych 

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, 
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gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz 
produktu. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 

Pytanie nr 4, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1-3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co 

najmniej jeden ściągacz taliowy? 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. Nasze produkty seryjnie są 

wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które 
odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla 

pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach 

podbrzusza. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Pytanie nr 5, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych o 
rekomendowanym obwodzie w pasie 56-85cm? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
Pytanie nr 6, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 2): pieluchomajtki dla dorosłych o 
rekomendowanym obwodzie w pasie 92-144cm? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
Pytanie nr 7, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja 3): pieluchomajtki dla dorosłych o 
rekomendowanym obwodzie w pasie 110-160cm? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Pytanie nr 8, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 3): 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: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Pytanie nr 9, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje:4,5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg 

ze specjalnym miejscem na pępowinę, o chłonności co najmniej 258g, pakowane a’24, z odpowiednim 
przeliczeniem sztukowym? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Pytanie nr 10, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 6): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg, o 
chłonności co najmniej 466g, pakowane a’88 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
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Pytanie nr 11, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 7): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg, 

o chłonności co najmniej 570g, pakowane a’50 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Pytanie nr 12, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 8): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg, 

o chłonności co najmniej 590g, pakowane a’72 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Pytanie nr 13, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 4-8): możliwość przedstawienia dokumentów 

potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z 
dokumentami typu: PZH, IMiD?  

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
 

ZESTAW 2  
 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek od jednego producenta? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wymaga numeru katalogowego, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować produkt i 

zapewnia, że przez cały okres trwania umowy dostawca  będzie zobowiązany dostarczać ten sam produkt, o 

stałej jakości, zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu asortymentowym? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wymaga numeru katalogowego zgodnie z Załącznikiem 

nr 2A do SIWZ - Oferta asortymentowo-cenowa 

 

Pytanie nr 3, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy 

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe 

 

Pytanie nr 4, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby dostawy odbywały się do godziny 15:00? (dot. §1 ust. 2). 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 5, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Projekt umowy 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 wzoru umowy słowa „50% wartości zamawianej partii towaru” 

zostały zastąpione słowami „50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  

  
 

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin ich otwarcia na niżej podane: 
 

- termin składania ofert – z 06.11.2017r., do godz. 10:00 na 07.11.2017r., do godz. 10:00,  

- otwarcie ofert – z 06.11.2017r. o godz. 10:30 na 07.11.2017r. o godz. 10:30.  
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
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 rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymując brzmienie:  

„5. Termin składania ofert:  
1) Oferty należy składać do dnia 07.11.2017r., do godz. 10:00,  

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro. 
 

 

 

  DYREKTOR  

Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

    Małgorzata Usielska 

 


