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Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę opatrunków: SPGZOZ/11/18   

 

 

 W odpowiedzi na zapytania Oferentów, Zamawiający informuje: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 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 nie wymaga przedłożenia kart produktowych/kart technicznych. 
 

 Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów opisanych w SIWZ? Produkty 

będą naocznym potwierdzeniem oferowanego asortymentu pozwalającym uniknąć 

nieprawidłowości w dostawach w okresie trwania umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek. 
 

 Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych 

posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, 

który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu 

i uniemożliwia złożenie reklamacji? 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 

(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. Nie dopuszczenie powyższego 

rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, 

Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy 

wskaźnik chłonności, 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 nie wyraża zgody. 

 



 Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 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? 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: Zgodnie ze SIWZ. 

 

 


