
 

 

Katowice, dnia 11.09.2014 r. 
 
 

ZP/2711/14        Uczestnicy postępowania  
przetargowego 
w s z y s c y  

 

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych w rozbiciu na pakiety. 
 
 

W związku z otrzymaniem od Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający odpowiada:  
 
Pyt. 1 Pakiet 6, poz. 1,3, 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie bioder 70-110 
cm ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. 1, 3 i 5 pieluchomajtek o proponowanym 
obwodzie bioder.  

Pyt. 2 Pakiet 6, poz. 1-7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek wyposażonych w falbanki 
przeciwwyciekowe skierowane do wewnątrz ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 3 Pakiet 6, poz. 3-6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągaczy taliowych? 
Uzasadnienie: 
Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania się pieluchomajtki 
do ciała min. pojedyńczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzepy itp.  
Badania przeprowadzone na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż ściągacz taliowy 
umiejscowiony z tyłu u pacjentów leżących powodował odgniecenia oraz odparzenia w części krzyżowej. 
Jednocześnie informujemy, że ściągacze taliowie nie mają żadnego wpływu na zasadniczą funkcję 
pieluchomajtek jaką jest wchłanianie moczu 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 4 Pakiet 6, poz. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch anatomicznych wyposażonych w falbanki 
przeciwwyciekowe skierowane do wewnątrz w rozmiarze 36 x 63 cm ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ w zakresie falbanek przeciwwyciekowych, jednocześnie 
dopuszcza możliwość zaoferowania pieluch anatomicznych w rozmiarze 36 x 63 cm.  

Pyt. 5 PAKIET NR II 
Poz. nr 10 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania włókninowej taśmy samoprzylepnej 
pokrytej hypoalergicznym klejem kauczukowym, bez zawartości tlenku cynku? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 6 PAKIET NR III 

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych w rozmiarze 
10 x 10 cm, pakowanych w opakowanie typu mini- grip (torebka foliowa zamykana strunowo), w której 
każdy kompres zapakowany jest osobno w opakowanie papierowo- foliowe typu peel- pack ? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Kompresy o proponowanym rozmiarze zawarte są w Pakiecie 
II poz. 2. 



 

 

 
 
Pyt. 7 PAKIET NR III 

Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 5 x 5 cm, 30 
gramowych, 4 warstwowych, pakowanych w opakowanie a’ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ . 
Pyt. 8 PAKIET NR VII 

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 4-6 
min? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 9 PAKIET NR IX 

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych w 
opakowania nie posiadające etykiety TAG? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 10 PAKIET NR IX 

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych 
tlenkiem etylenu? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 11 PAKIET NR IX 

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych z nitką rtg 
pakowanych w opakowanie a’ 40 szt. ( przewiązywanych po 10 szt.) z odpowiednim przeliczeniem 
zamawianych ilości? Opakowanie posiadające jedną etykietę samoprzylepną. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Kompresy o proponowanych parametrach zawarte są 
w poz. 3 niniejszego pakietu IX. 

Pyt. 12 PAKIET NR X 
Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 35 x 10 cm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 
niniejszego pakietu X.  

Pyt. 13 PAKIET NR X 
Poz. nr 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15 x 10 cm? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 4 
niniejszego pakietu X. 

Pyt. 14 PAKIET NR X 
Poz. nr 1-7; 10-11, 13- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków oraz przylepców 
pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 15 PAKIET NR X 

Poz. nr 14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa siatkowego w rozmiarze 7 cm x 
11,6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa siatkowego o proponowanym rozmiarze. 
Pyt. 16 PAKIET NR X 

Poz. nr 15- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawa siatkowego w rozmiarze 9 cm x 
11,6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawa siatkowego o proponowanym rozmiarze.  
 



 

 

Pyt. 17 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 dostawy, 
-  §8 ust. 1b do kwoty 0,2 %wartości reklamowanego towaru 
-  §6 ust. 1c do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 18 PROJEKT UMOWY 

§ 8, ust. 1b- wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego maksymalnej wartości kary umownej w 
przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji. Zamawiający nałożył już karę w tym przypadku i 
dodatkowe sankcje naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią podstawę 
prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania.  

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy.  
Pyt. 19 Pakiet I, poz. 1-3; Pakiet II, poz. 1-2; Pakiet III, poz. 4; Pakiet IX, poz. 1-4: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający stawia konkretne wymagania odnośnie minimalnej gramatury 1 
szt. kompresu? Jeżeli tak, to czy należy zaoferować kompresy gazowe o minimalnej gramaturze 1 szt. 
kompresu ≥ 23g/m2 ? Powyższe pytanie wynika z faktu, iż na rynku wyrobów medycznych oferowane są 
kompresy gazowe, które pomimo takich samych deklarowanych parametrów, takich jak nitkowość, 
warstwowość, posiadają różną wagę 1 szt. kompresu. Wyższa waga kompresu przekłada się bezpośrednio 
na jego walory użytkowe, w szczególności chłonność. Może bowiem okazać się, że użytkownik stosując 
kompres o niższej gramaturze będzie musiał zużyć większą ilość sztuk, niż w przypadku stosowania 
kompresu o wyższej gramaturze (chłonności). 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów gazowych o minimalnej gramaturze 1 szt. 
kompresu ≥ 23g/m2, ale nie wymaga.  

Pyt. 20 Pakiet I, poz. 1-3; Pakiet II, poz. 1-2; Pakiet III, poz. 4; Pakiet IX, poz. 1-4: 
Czy na potwierdzenie spełniania wymogu minimalnej gramatury kompresu Zamawiający wymaga 
załączenia do oferty karty danych technicznych? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 21 Pakiet nr I, poz. 1-3; Pakiet II, poz. 1-2; Pakiet III, poz. 1-4; Pakiet VIII, poz. 1-5; Pakiet IX, 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 możliwość zaoferowania materiałów opatrunkowych z  gazy wykonanych z gazy 
o przędzy min. 15 TEX, ale nie wymaga.  

Pyt. 22 Pakiet VI, poz. 7: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pieluch anatomicznych o minimalnej chłonności wyrobu 
według metody ISO 11948-1 1700ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pieluch anatomicznych o minimalnej chłonności wyrobu 
według metody ISO 11948-1 1700ml 

Pyt. 23 Pakiet VIII, poz. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji tupferów wyposażonych 
dodatkowo w nitkę RTG, co nie zwiększa kosztu zakupu, a jedynie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania 
na sali operacyjnej? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych tupferów. 
 



 

 

Pyt. 24 Pakiet X, poz. 1-6:  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku włókninowego z warstwą chłonną, klej typu 
hot-melt? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych opatrunków. 
Pyt. 25 Pakiet X, poz. 1:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 35cm x 10cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 

niniejszego pakietu X.  
Pyt. 26 Pakiet X, poz. 5:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10cm x 8cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 27 Pakiet X, poz. 7:  

Czy na potwierdzenie spełniania wymogu porowatego przylepca Zamawiający wymaga załączenia do 
oferty karty danych technicznych? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty proponowanego dokumentu, ale nie wymaga. 
Pyt. 28 Pakiet X, poz. 8-9:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji przylepca tkaninowego, 
tkanina bawełniana pokryta klejem kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku, który zmniejsza ryzyko 
powstawania podrażnień, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?  

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego przylepca. 
Pyt. 29 Pakiet X, poz. 14:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji rękawa opatrunkowego 
siatkowego w rozmiarze 5-6,5cm x 10m w długości roboczej? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, z uwzględnieniem zmian jak w odpowiedzi na pyt. 15. 
Pyt. 30 Pakiet X, poz. 15:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji rękawa opatrunkowego 
siatkowego w rozmiarze 7-9,5cm x 10m w długości roboczej? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, z uwzględnieniem zmian jak w odpowiedzi na pyt. 16. 
Pyt. 31 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. 32 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. 33 Pytania dotyczące umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki” ? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 34 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. 35 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. 36 Pytania dotyczące umowy:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 8 ust. 1 pkt. c) na naliczanie kary umownej w wysokości 5% 
niezrealizowanej części zamówienia? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze umowy. 
Pyt. 37 Pakiet 3 poz.4 

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy jałowy 17n 12w w rozmiarze 10x10cm op.3szt.? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Kompresy o proponowanym rozmiarze zawarte są w Pakiecie 

II poz. 2. 
Pyt. 38 Pakiet 3 poz.1-3 

Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 39 Pakiet 3 poz.5 

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy sterylizowany radiacyjnie? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 40 Pakiet 3 poz.4 

Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy jałowy pakowany w opakowanie papier-folia i odstąpi od 
wymogu pojedynczego pakowania? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 41 Pakiet 7 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 10cmx4m? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 42 Pakiet 7 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 12cmx4m? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 43 Pakiet 7 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe w rozmiarze 15cmx4m? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 44 Pakiet 10 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z warstwą chłonną w rozmiarze 35x10cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 

niniejszego pakietu X.  
Pyt. 45 Pakiet 10 poz.3-5 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z warstwą chłonną z przecięciem warstwy papierowej 
wzdłuż dłuższego bloku? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 46 Pakiet XIII poz. 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje opatrunku o wysokiej wytrzymałości po namoczeniu, 
powyżej 0,7 N/cm4? 

Odp.: Zamawiający informuje, że wytrzymałość oferowanego opatrunku winna wynosić. powyżej 0,7 N/cm2. 
Pyt. 47 Pakiet XIII poz. 2 

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i, że Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku 
o wysokiej wytrzymałości po namoczeniu, powyżej 0,7 N/cm4? 



 

 

Odp.: Zamawiający informuje, że wytrzymałość oferowanego opatrunku winna wynosić. powyżej 0,7 N/cm2. 
Pyt. 48 Pakiet XIII poz. 4  

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku wykazującego zdolność do 
kontroli wysięku na poziomie co najmniej 0,3 g/10cm2? 

Odp.: Zamawiający potwierdza i poprawia zapis na prawidłowy. 
Pyt. 49 Pakiet XIII poz. 5  

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku wykazującego zdolność do 
kontroli wysięku na poziomie co najmniej 0,3 g/10cm2? 

Odp.: Zamawiający potwierdza i poprawia zapis na prawidłowy. 
Pyt. 50 Pakiet 10 poz. 1 

Prosimy w pakiecie 10 poz. 1 o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10x35 cm. Pozostałe 
wymogi zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Opatrunki o proponowanym rozmiarze zawarte są w poz. 2 
niniejszego pakietu X.  

Pyt. 51 Pakiet 10 poz. 5 
Prosimy w pakiecie 10 poz. 5 o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10x10 cm.Pozostałe 
wymogi zgodne z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 52 Pakiet 12 poz. 2 

Prosimy w pakiecie 12 poz. 2 o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 14x14cm. Pozostałe wymogi zgodne 
z SIWZ. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego opatrunku. 
Pyt. 53 Pakiet 12 poz. 4 

Prosimy w pakiecie 12 poz. 4 o dopuszczenie opatrunku klasycznego nie półprzeźroczystego.  
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego opatrunku. 
Pyt. 54 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6): pieluchomajtki 

posiadające jeden ściągacz?  
Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w 
tylnej części wyrobu. Pragniemy podkreślić, iż zastosowania tego typu rozwiązania technologicznego nie 
wpływa na zachowanie szczelności oferowanego przez nas produktu. W naszej opinii, wyrób wyposażony 
w jeden ściągacz taliowy cechuje się taką samą jakością jak pozostałe produkty dostępne na naszym rynku. 
Brak ściągacza taliowego z przodu wynika także z innej konstrukcji anatomicznej produktu. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 55 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6): pieluchomajtki 

wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek 
jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w 
porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 56 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycje: 1, 3, 5): pieluchomajtki w 

rozmiarze M o obwodzie w pasie od 73 cm do 122 cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ, z uwzględnieniem zmian jak w odpowiedzi na pyt. 1. 
Pyt. 57 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycje: 2, 4, 6): pieluchomajtki w 

rozmiarze L o obwodzie w pasie od 92 cm do 144 cm? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 58 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycja: 4): pieluchomajtki w rozmiarze 

L o minimalnej chłonności 2410 ml? Różnica między chłonnością proponowanego produktu, a Państwa 



 

 

oczekiwaniami, to niecałe 8%, co nie ma wpływu na obniżenie jakości obsługi pacjenta. 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. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 59 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycja: 5): pieluchomajtki w rozmiarze 

M o minimalnej chłonności 2628 ml? Różnica między chłonnością proponowanego produktu, a Państwa 
oczekiwaniami, to niecałe 11%, co nie ma wpływu obniżenie jakości obsługi pacjenta. 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. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 60 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycja: 6): pieluchomajtki w rozmiarze 

L o minimalnej chłonności 2719 ml? Różnica między chłonnością proponowanego produktu, a Państwa 
oczekiwaniami, to niecałe 18%, co nie ma wpływu na obniżenie jakości obsługi pacjenta. 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. 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.  
Pyt. 61 Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet: VI, pozycja:7): pieluchomajtki anatomiczne 

pokryte od zewnątrz powłoką PE, która dodatkowo zabezpiecza przed przeciekaniem? 
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 
Pyt. 62 Pakiet II, poz. 9: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty próbki ligniny w ilości 0,5kg wraz z kserokopią 
etykiety? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 

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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