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Informacja dla uczestników postępowania poniżej 30 tysięcy euro dotyczącego dostawy 

pieluchomajtek 

 

 

 Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o.) („Zamawiający”) 

udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści inne pieluchomajtki niż PER-FIT by Prevail (na co wskazuje opis zamawianego 

przedmiotu) o następujących parametrach: 

• Stosowane przy nietrzymaniu moczu i kału; 

• Kształt anatomiczny; 

• Wykonane z materiału oddychającego na całej powierzchni zewnętrznej produktu; 

• Wykonane z hydrofilnej, wierzchniej włókniny nietkanej wytworzonej w 100% z włókna 

polipropylenowego; 

• Wyposażone w podwójny wkład chłonny o dużej powierzchni z długowłóknistej, 

ekologicznej pulpy celulozowej; 

• Posiadające superabsorbent zwiększający chłonność i ograniczający powstawanie 

nieprzyjemnego zapachu oraz dodatkową włókninową warstwę chłonąco – 

rozprowadzającą Acquisition and Dystrobution Layer, utrzymująca wilgoć z dala od skóry; 

• Wyposażone elastyczne zakładki wewnętrzne z włókniny hydrofobowej zabezpieczające 

przed wyciekiem; 

• Wyposażone w 4 przylepco-rzepy wielokrotnego użytku; 

• O sugerowanym obwodzie pasa pacjenta: 110-150 cm; 

• Pakowanie a’20 szt.; 

• Absorbcja moczu większa niż: 2050g (wg metody ISO 11948-1); 

• Bez lateksu; 

• Nie wywołujące podrażnień skóry. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o powyższych parametrach. 
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Pytanie 2 

Czy Zamawiający w kolumnie „ilość” (załącznik nr 1 do zaproszenia formularz cenowy) przez podaną 

wartość, tj. 22841 oczekuje zaoferowania 22841 sztuk pieluchomajtek, czy 22841 opakowań 

pieluchomajtek a’18? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wpisując liczbę 22841 w kolumnie ilość miał na myśli ilość sztuk pieluchomajtek. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nieposiadających podziału na strefy pieluchomajtek 

oddychających na całej powierzchni wykonanych z materiału przepuszczającego powietrze na całej 

powierzchni, czyli wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca 

użytego do tego celu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o powyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające włókninowy system dystrybucji cieczy, który 

pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie produktu, jak i przyspiesza wchłanianie i dystrybucję cieczy 

wewnątrz produktu chłonnego?   

Właściwości te wydłużają czas stosowania produktu oraz zapewniają poczucie suchości, co podnosi 

komfort użytkowania produktu przez użytkownika. Nadmieniamy, iż rozwiązania proponowane przez 

niektóre firmy nie posiadają właściwości dystrybucyjnych cieczy, przez co skraca się czas stosowania 

produktu, następuje większe zużycie ilości pieluchomajtek, jak również komfort użytkowania może być 

gorszy przez użytkownika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o powyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie pasa 100 – 150 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o powyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w opakowaniach zawierających 30 sztuk? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści inne opakowanie niż a’18 pod warunkiem zachowania wyceny za 1 szt. 
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Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki jednostrefowe oddychające na całej powierzchni posiadające 

superabsorbent o właściwościach antybakteryjnych redukujący nieprzyjemny zapach, poprawiający 

suchość skóry i zmniejszający ryzyko wycieków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o powyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 8 

Czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy? 

Odpowiedź: 

Poprzez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w §4 słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy dostawy. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa  w §4 ust.1 kara 

umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej zamówienia ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy dostawy. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej 

stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy dostawy. 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 

średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku 

gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za 

okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy dostawy. 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki posiadające system szybkiego 

wchłaniania moczu, ale o innej nazwie własnej, w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 

cm i rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 92-144 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o powyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek oddychających na całej 

powierzchni produktu, czyli w warstwach wewnętrznych, zewnętrznych jak również partiach bocznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o powyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki pakowane a’30 z odpowiednim 

przeliczeniem sztukowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o powyższych parametrach. Patrz odpowiedź na pytanie nr 6. 

 

Pytanie nr 16 

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich 

wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy 

Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi 

środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają 

dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu 

przykładowe wytyczne jednego z największych  producentów pieluch 

Odpowiedź: 

Wymagania Zamawiający określił w opisie zamówienia. 

 

Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z 

zamówieniem? 

Odpowiedź: 

Wymagania Zamawiający określił w opisie zamówienia. 
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Pytanie nr 18 

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż 

udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy 

oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi 

Odpowiedź: 

Wymagania Zamawiający określił w opisie zamówienia. 

 

Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? 

Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu 

ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi 

Odpowiedź: 

Wymagania Zamawiający określił w opisie zamówienia. 

 

 

Zamawiający jednocześnie wprowadza zmianę poprzez dodanie zapisu:  

Na potwierdzenie wymaganych parametrów Wykonawca załącza do oferty próbki – 5 sztuk, katalogi, 

ulotki. 


