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Uczestnicy postępowania  
          W s z y s c y 
 
 
Dot.:  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. 
 

 
 
W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  

 
Pyt. 1 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet V) 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.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycje od 1 do 8): 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 
(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 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 3 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycje od 1 do 8): 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. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ 
Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycje od 1 do 8): pieluchomajtki dla 

dorosłych wyposażonych 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. Należy również 
nadmienić, że rozwiązanie, które zawarte jest w SIWZ „wewnętrzne falbanki przeciwwyciekowe 
skierowane na zewnątrz” stosowane jest tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek na 
rynku polskim. Utrzymanie takiego wymogu przeczy zasadom uczciwej konkurencji, gdyż wskazuje 
konkretnego, jednego wykonawcę. Dopuszczenie do postępowania tylko i wyłącznie jednego wykonawcy 
działa na szkodę szpitala – brak konkurencyjnych ofert, negatywnie przekłada się na kondycję finansową 
Zamawiającego. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycje od 1 do 8): pieluchomajtki dla 

dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum 
jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na 
komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości 
pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym 
pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z 
usługami prania pościeli. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycje: 2,4,7,8): pieluchomajtki o 

rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 7 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycja 5): pieluchomajtki o 

rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 110-160cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 8 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycja 5): złożenie oferty na 

pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne 
oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej 
popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie 
ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów 
wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie 
podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o 
maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu 
konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 9 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycja 6): pieluchomajtki o chłonności 

co najmniej 2850g według normy ISO 11948-1?  



 

Znikoma różnica pomiędzy oczekiwanymi przez zamawiającego chłonnościami wyrobów tj. 2900g, a 
chłonnością oferowanego produktu tj. 2850g, w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność 
użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż 
wg, międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań 
przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności 
pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w 
ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica 50g. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 10 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycja 7): pieluchomajtki o chłonności 

co najmniej 3070g według normy ISO 11948-1?  
Znikoma różnica pomiędzy oczekiwanymi przez zamawiającego chłonnościami wyrobów tj. 3200g, a 
chłonnością oferowanego produktu tj. 3070g, w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność 
użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż 
wg, międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań 
przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności 
pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w 
ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica 130g. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 11 Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycja 8): pieluchomajtki o chłonności 

co najmniej 3070g według normy ISO 11948-1?  
Znikoma różnica pomiędzy oczekiwanymi przez zamawiającego chłonnościami wyrobów tj. 3100g, a 
chłonnością oferowanego produktu tj. 3070g, w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność 
użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż 
wg, międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań 
przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności 
pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w 
ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica 330g. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pieluchomajtek o minimalnej chłonności 3000 ml wg 
normy ISO 11948-1. 

Pyt. 12 Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet V; pozycja 9): pieluchy anatomicznej o 
wymiarach co najmniej 64 x 35 cm i o chłonności co najmniej 1600g? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pieluch anatomicznych o wymiarach 31-36 x 60-64 cm, 
pozostałe wymagania – zgodnie z SIWZ.. 

Pyt. 13 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
PAKIET NR 1 
Poz. nr 3 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej 
gramaturze 1 szt. kompresu 2,82 g? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej gramaturze 1 szt. 
kompresu 2,8 g.. 

Pyt. 14 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
PAKIET NR 2  
Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej 
gramaturze 1 szt. kompresu 2,82 g? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej gramaturze 1 szt. 
kompresu 2,8 g.. 

Pyt. 15 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
PAKIET NR 2  



 

Poz. nr 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania włókninowej taśmy pokrytej 
hypoalergicznym klejem kauczukowym, bez zawartości tlenku cynku? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 16 PROJEKT UMOWY 

§ 8, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i  obniżenie ich 
wysokości w następującym zakresie: 
-  §8 ust. 1a do kwoty 0,2% wartości opóźnionej części zamówienia, 
-  §8 ust. 1b do kwoty 0,2% wartości reklamowanego towaru 
-  §8 ust. 1c do kwoty 10 % wartości niezrealizowanej części umowy 

Odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 1 na następujący:  
 „ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu zamówienia cyklicznego –  kara umowna w wysokości 
20 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia 4 po dniu złożenia danego 
zamówienia cyklicznego,    

b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu reklamacji złożonej na podstawie umowy –  kara 
umowna w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu 
złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł. przy jednej reklamacji,   

c) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – kara 
umowna stanowiąca równowartość 10% łącznej wartości brutto zamówienia (przedmiotu 
umowy) wskazanej w ofercie przetargowej, tj. _________ zł.”    

Pyt. 17 PROJEKT UMOWY  
§ 9, ust. 2a- wnosimy o zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany wysokości podatku od towarów i 
usług poprzez zmianę zapisu § 3 ust. 2 zd. 1 na następujące:  
„Każda z faktur sprzedaży, o których mowa w ust. 1 wyżej, obejmuje odpowiadającą jej dostawę 
periodyczną z zachowaniem cen netto wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy i aktualnie 
obowiązującej stawki podatku VAT ….%.”  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 18 Pakiet nr I, poz. 1-3; Pakiet II, poz. 1-2; Pakiet III, poz. 1-4; Pakiet VIII, poz. 1-4;  

Czy w przypadku materiałów opatrunkowych z gazy Zamawiający wymaga by zaoferowane wyroby były 
wykonane z gazy o przędzy min. 15 TEX? Odpowiednia minimalna grubość nici bawełnianej zapewnia 
wymaganą chłonność wyrobu gazowego i ogranicza zużycie kompresów/serwet w czasie zabiegu.  Czy 
powyższy parametr powinien zostać potwierdzony oświadczeniem producenta załączonym do oferty? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
Pyt. 19 Pakiet nr V, poz. 8: 

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 3000 ml wg metody ISO 11948-1? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.  
Pyt. 20 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej 
stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 21 Pytania dotyczące umowy: 

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%? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 22 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki” w § 8 ust. 1. a) 
i b) oraz  ust. 2. wzoru umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 23 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. a) na naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% 
wartości  niewykonanej dostawy? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
.  Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 1 lit. a) na następujący:  
 „ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu zamówienia cyklicznego –  kara umowna w wysokości 
20 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia 4 po dniu złożenia danego 
zamówienia cyklicznego,    

Pyt. 24 Pytania dotyczące umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. b) na naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% 
wartości reklamowanego towaru? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
.  Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 1 lit. b) na następujący:  
 „ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

b) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu reklamacji złożonej na podstawie umowy –  kara 
umowna w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia, licząc od dnia 3 po dniu 
złożenia danej reklamacji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł. przy jednej reklamacji,   

Pyt. 25 Pytania dotyczące umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. c) na naliczanie kary umownej w wysokości 1% 
niezrealizowanej części umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 26 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do wypowiedzenia umowy przysługiwało mu po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 27 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający potwierdza, że czynność wniesienia i rozładunku nie obejmuje sprawdzania w obecności 
kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? Zamawiający w umowie przewidział możliwość 
reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być 
bezzasadna. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 28 Pakiet 1  pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej gramaturze 1 szt kompresu 1,545g, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej gramaturze 1 szt. 
kompresu 1,5 g.. 

Pyt. 29 Pakiet 1  pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej gramaturze 1 szt kompresu 2,788g, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 



 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej gramaturze 1 szt. 
kompresu 2,8 g..  

Pyt. 30 Pakiet 2  pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej gramaturze 1 szt kompresu 1,545g, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej gramaturze 1 szt. 
kompresu 1,5 g.. 

Pyt. 31 Pakiet 2  pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej gramaturze 1 szt kompresu 2,788g, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej gramaturze 1 szt. 
kompresu 2,8 g.. 

Pyt. 32 Pakiet 2  pozycja 9 
Czy Zamawiający dopuści ligninę w płatach w opakowaniu a’5kg z przeliczeniem podanych ilości? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 33 Pakiet 3  pozycja 4 

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17N 12W w rozmiarze 10x10cm op. 3szt  (klasa IIa 
Reg.7) o minimalnej gramaturze 1 szt kompresu 2,788g, w opakowaniu papier-folia bez dodatkowego 
opakowania wewnętrznego każdego kompresu (kompresy pakowane łącznie)? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 34 Pakiet 3  pozycja 4 

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na 
wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego pakietu. Jest to produkt jednego producenta. Państwa zgoda 
zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 35 Pakiet 6  pozycja 1-3 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 8-12minut nawinięte na plastikowy trzpień w 
formie krzyżaka, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 36 Pakiet 9  pozycja 2 

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową 6,5cm x 25m, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. 37 Pakiet X 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia próbek lub zmniejszenie ich ilości co wpłynie 
na obniżenie kosztów przygotowania oferty. Pragniemy nadmienić iż oferowany asortyment jest obecnie 
używany w Państwa placówce. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia SIWZ 

w sposób określony w odpowiedziach na pytania Wykonawców. 
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