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ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA   

 

W odpowiedzi na zapytania Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 

Niemodlin udziela następujących wyjaśnień: 

 

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 1, Część 2): 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. 

Odp.: Zgodnie z zapisem § 5 wzoru Umowy. 
2. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 1, 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. 

Odp.: Zamawiający wymaga systemu szybkiego wchłaniania. 

3. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (część 1, pozycje: 1,2,3,4): 

pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? 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: brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności 

oraz brak warstwy chłonnej kierującej wilgoć do środka i utrzymującej z dala od skóry. 

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. 

Niedopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch 

producentów (TZMO – Seni, 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. 

Odp: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 – Formularz cenowy. 

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 1, pozycje: 1,2): pieluchomajtki 

dla dorosłych, które posiadają rekomendowaną dolną granicę obwodu na poziomie 92cm i 

maksymalny obwód na poziomie co najmniej 160cm? 

Odp. Tak. 

5. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 2, pozycja: 1): podkładów 

chłonnych 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm? 

Odp.: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 – Formularz cenowy. 

6. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 2, pozycja: 2): złożenia oferty na 

myjki jednorazowe, w kształcie rękawicy o wymiarach co najmniej 24 x 15 cm, podfoliowane 

od wewnątrz dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony skóry pacjenta oraz personelu 

medycznego? 

Odp.: Zamawiający wymaga myjek niepodfoliowanych. 
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7. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 1, 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? 

Odp.: Zamawiający wymaga wskaźnika chłonności w postaci minimum jednego paska, który 

pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor. 

8. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 1, pozycje: 1,2,3,4): 

pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone 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, gdyż 

zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na 

zewnątrz produktu. 

Odp.: Zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 – Formularz cenowy. 

 

UWAGA: 

 

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy część 1 poz. 

1,2,3,4 i część 2 poz. 2 

 

W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia termin 

składania ofert na dzień 20.05.2019r. do godz. 10:00. 

 

 

 

 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

Jan Krawczyk 

 

 

 


