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Kamienna Góra, 04.02.2019 r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Nazwa postępowania:  Dostawa materiałów opatrunkowych Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      PN 1/2019 
 
 

I.  Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania  o następującej 
treści: 
 
 
Pytanie nr 57: 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 8; pozycje: 1,2,3): 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 na pytanie nr 57: 
Zamawiający nie wymaga przedłożenia kart produktowych/technicznych. Wykonawca w Formularzu oferty 
składa oświadczenie o zgodności oferowanych produktów z SIWZ.  
 
 
Pytanie nr 58: 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 8; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla 
dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Należy podkreślić, że rozwiązanie 
technologiczne w postaci „co najmniej jeden ściągacz taliowy” cechuje produkty o najwyższym poziomie 
jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełnia oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a 
także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne. 
Ustanowienie takiego wymogu zapewnia Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego 
wymaganiom oraz nie dopuszcza do postępowania produktów chłonnych, które są rekomendowane dla 
osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach. 
Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa 
oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity 
- TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 58: 
Zamawiający nie wymaga pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy. 
 
 
Pytanie nr 59: 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 8; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla 
dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy świadomość oraz 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: brak ściągacza 
taliowego oraz obniżony poziom 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 
opieki długoterminowej. Niedopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co 
najmniej trzech producentów (TZMO – Seni, Gespar – Pharma by Premio, Essity – TENA) na rynku 
polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy - gwarantuje to Państwu 
dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu 
odpowiedniego standardu opieki. 
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Odpowiedź na pytanie nr 59: 
Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy. 
 
 
Pytanie nr 60: 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 8; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla 
dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania Feel Dry lub EDS, które to maksymalnie szybko 
pochłaniają mocz i utrzymują wilgoć z dala od skóry? Ustanowienie takiego wymogu zapewnia 
Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego wymaganiom oraz nie dopuszcza do 
postępowania produktów chłonnych, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to 
tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach. Ustanowienie powyższych wymogów 
oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, 
ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie 
rozwiązania technologiczne. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 60: 
Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki dla dorosłych posiadały system szybkiego wchłaniania 
(Zamawiający nie wskazuje jaki to ma być system). 
 
 
Pytanie nr 61: 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 8; 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 na pytanie nr 61: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie 
produktu co najmniej 160 cm. 
 
 
Pytanie nr 62: 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 8; pozycja: 3): złożenie oferty na 
pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3180ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną 
przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. co najmniej 
3180ml 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: 20ml. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 62: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co 
najmniej 3180 ml. 
 
 
Pytanie nr 63: 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 8; pozycja: 2): złożenie oferty na 
pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2750ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną 
przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2900ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. co najmniej 
2750ml 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: 150ml. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 63: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co 
najmniej 2750 ml. 
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Pytanie nr 64: 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 8; pozycja: 3): złożenie oferty na 
pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3070ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną 
przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. co najmniej 
3070ml 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: 130ml. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 64: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co 
najmniej 3070 ml. 
 
 
Pytanie nr 65: 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 8; pozycja: 1): pieluchomajtki 
o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 65: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 
wynoszącym 73-122 cm. 
 
 
Pytanie nr 66: 
dot. Pakietu nr 12: 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 1 dopuści wycenę za opakowanie = 6 pasków z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 66: 
Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji opakowanie a’ 6 pasków z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 

 
 
 
 

             
 

            Prezes Zarządu 
 
         /-/ Barbara Kosak 
 
          


