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Znak sprawy: ZPU/01/2020                                                                                           Lipsko, dnia 13.01.2020 r. 
 

WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

 
 

Dotyczy wyjaśnienia / modyfikacji do SIWZ  
 
I. W związku z pytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz wewnętrznego regulaminu zamówień 
publicznych, przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pieluch anatomicznych, pieluchomajtek, myjek i 

ściereczek, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500471-N-2020 z dnia 2020-01-03 r. 
 
 

Zestaw pytań nr 1 

 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2,3): 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. 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają 

określonym wymaganiom będzie wymagał od wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą by 

przedłożył dokładne opisy wraz z parametrami oferowanych towarów ( np. kart danych 

technicznych oferowanych wyrobów ). Zamawiający nie jest w stanie arbitralnie swoją 

decyzją ograniczyć obowiązywania przepisów związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja: 2): pieluchomajtki dla 
dorosłych w rozmiarze L: 

 w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu; 
 z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z 

elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;  
 z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi 

elementu elastycznego o długości ok.1cm z uwagi na wyposażenie produktu w 
elastyczne boki, co w połączeniu z elastycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne 
dopasowanie produktu szczególnie w przedniej części co przekłada się na komfort 
pacjenta oraz komfort pracy personelu; 

 posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;  
 z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc 

rynnę kierującą 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); 

 posiadające anatomiczny kształt oraz pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek 
zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części 
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wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak 
podwójny;  

 posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry 
pacjenta; 

 o chłonności co najmniej 2750 g wg normy ISO 11948-1 
 o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 92cm i maksymalnym 

obwodzie na poziomie co najmniej 160cm? 
Należy nadmienić, że zbiór wymogów zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wyłącznie produkty 
firmy TZMO – markę Seni. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z 
Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od 
oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie 
wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. 

 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie zmienia w tym zakresie  zapisów opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja: 1): pieluchomajtki dla 
dorosłych w rozmiarze M: 

 w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu; 
 z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z 

elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;  
 z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami lecz pozbawionymi 

elementu elastycznego o długości ok.1cm z uwagi na wyposażenie produktu w 
elastyczne boki, co w połączeniu z elastycznymi przylepcorzepami gwarantuje idealne 
dopasowanie produktu szczególnie w przedniej części co przekłada się na komfort 
pacjenta oraz komfort pracy personelu; 

 posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;  
 z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc 

rynnę kierującą 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); 

 posiadające anatomiczny kształt oraz pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek 
zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części 
wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak 
podwójny;  

 posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry 
pacjenta; 

 o chłonności co najmniej 2400 g wg normy ISO 11948-1 
 o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 73cm i maksymalnym 

obwodzie na poziomie co najmniej 130cm? 
Należy nadmienić, że zbiór wymogów zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wyłącznie produkty 
firmy TZMO – markę Seni. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z 
Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od 
oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie 
wpływa na budżet finansowy Zamawiającego. 

 

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie zmienia w tym zakresie  zapisów opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja 3): pieluchy 

anatomicznej o wymiarach co najmniej 64x35cm oraz poziomie chłonności co najmniej 1600g? 

 

Odpowiedź nr 4: Zamawiający oczekuje pieluch anatomicznych o średnim nietrzymaniu 

moczu. Zamawiający nie stawia żadnych wymogów co do wymiarów.  
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Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 4): myjki 

jednorazowe wykonane z miękkiej i wytrzymałej włókniny, w kształcie rękawicy o wymiarach co 

najmniej 24 x 15 cm, podfoliowane od wewnątrz dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony skóry 

pacjenta oraz personelu medycznego? 

Odpowiedź nr 5: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 5): ściereczki 

celulozowe o rozmiarze co najmniej 32x30cm, opakowaniu a’135 sztuk? 

Odpowiedź nr 6: Zgodnie z SIWZ. 
 

Zestaw pytań nr 2 

 

Pytanie nr 1:  Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 2 

poz.  5 i dopuści: 

Ściereczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i 

wiskozy o gramaturze 70g/cm2, rozmiar ściereczki: 30x34cm, pakowane po 100szt w rolce, 

możliwości absorpcyjne wody ≥ 500%, waga opakowania inna niż 0,5kg? 

lub 

Ściereczki wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i 

wiskozy o gramaturze 70g/cm2, rozmiar ściereczki: 18x25cm, pakowane po 300szt w rolce, 

możliwości absorpcyjne wody ≥ 500%, waga opakowania inna niż 0,5kg?? 

W PRZYPADKUZ GODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 

ZAMAWIAJĄCY POTRZEBUJE 100SZT. CHUSTECZEK O WADZE 0,5KG? CZY NIE 

MOŻNA TEGO PRZELICZYĆ NA ILOŚĆ CHUSTECZEK W OPAKOWANIU RAZY ILOŚĆ 

OPAKOWAŃ? 
 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wydziela pozycji do oddzielnego pakietu. 

  

 

Uwaga! 

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający zdecydował o przedłużeniu terminu na składanie ofert do 
dnia 17.01.2019 roku godzina 10.00. 

 
II. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 
 
Otrzymują: 
Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ wg wykazu 
Strona internetowa Zamawiającego 

  
 
 
 

                                                            
.......................................................                                                                                  ………………………………………. 

/sporządził/       / zatwierdził/ 

 
 


