
Zamawiający: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zamkowa 4, 49-100 Niemodlin 

Nazwa zadania: Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów chłonnych celulozowych i myjek 

jednorazowych dla pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie  

Sygnatura sprawy: SZOZ/ZO-2/577/2020 

 

Niemodlin, dnia 29.06.2020r. 

 

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): przedłożenia 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 SIWZ 

2. 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, gdyż 
co najmniej dwóch producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające co najmniej 
jeden ściągacz taliowy. Dodatkowo gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego 
wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. 
Odp.: Zgodnie z SIWZ 

3. 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.: Zgodnie z SIWZ 

4. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 2, pozycja: 1): podkładów chłonnych 60x90cm, 

z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ 

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 2, pozycja: 2): 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? 

6. Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

          Z up. Dyrektora 

Izabela Turczyn 

          Asystent Dyrektora 


