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Katowice, dnia 27.03.2018  

 
WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę materiałów opatrunkowych. 
                          Nr sprawy : ZP-18-041BN 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
   

1. Pakiet 1 poz. 3  Czy Zamawiający dopuści opatrunek nasączony parafiną w rozmiarze 15cm x 20cm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

2. Pakiet 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek nasączony parafiną w rozmiarze 10cm x 40cm, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

3. Pakiet 2 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda 
zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby 
złożonych ofert. Odp. Zamawiający wydziela pozycję do osobnego pakietu jako Pakiet 
nr 2A.Kryteria ocenne dla Pakietu nr 2A- pozostają takie same jak dla Pakietu nr 2. 

4. Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii bez wycięcia na port pionowy? Odp. Zgodnie 
z SIWZ. 

5. Pakiet 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii w rozmiarze 6x 7cm? Odp. Zgodnie z SIWZ. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego 
pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór 
spośród większej liczby złożonych ofert. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie Pakietu 
jako Pakiet 2B. Kryteria ocenne dla Pakietu nr 2B- pozostają takie same jak dla Pakietu nr 2.  

6. Pakiet 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przylepiec wykonany z tkaniny bawełnianej, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ? Odp. Zgodnie z SIWZ.  

7. Pakiet 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przylepiec na szpulce, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza przylepiec na szpulce –reszta parametrów zgodnie z SIWZ.  

8. Pakiet 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przylepiec w kolorze cielistym, pozostałe parametry zgodne 
z SIWZ? Odp. Zgodnie z SIWZ.  

9. Pakiet nr 2, poz. 3, 4 Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. 
Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert. Odp. Zamawiający wydziela 
do osobnego Pakietu 2C- pozycję nr 4 z Pakietu nr 2. Kryteria ocenne dla Pakietu nr 2C- pozostają 
takie same jak dla Pakietu nr 2. 

10. Pakiet nr 2, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9cm x 11cm? Odp Zgodnie 
z SIWZ.  

11. Pakiet nr 2, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek, którego skrzydełka są wzmocnione włókniną? 
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp. Zgodnie z SIWZ.  

12. Pakiet nr 2, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek z systemem ranki, bez etykiety umożliwiającej 
opis, z dwoma dodatkowymi paskami mocującymi? Pozostałe parametry z SIWZ. Odp. Zgodnie z SIWZ. 

13. Pakiet nr 2, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek chirurgiczny poliuretanowy na rany 
pooperacyjne, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

14. Pakiet nr 1 poz.3 Prosimy o dopuszczenie opatrunku nasączonego miękką parafiną w rozmiarze 
10cmx20cm lub 10cmx30cm. Odp. Zgodnie z SIWZ. 

15. Pakiet nr 2 poz.3 Prosimy o dopuszczenie opatrunku całkowicie przeźroczystego (niewzmocnionego 
włókniną). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ. Odp. Zgodnie z SIWZ. 

16. Pakiet nr 4 poz.1, Pakiet 9 poz.1 Prosimy o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, z odpowiednim  
przeliczeniem ilości sztuk. Odp. Zgodnie z SIWZ. 

17.  Pakiet nr 3, poz.1 Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, 

o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylizowaną tlenkiem etylenu? Czy 
zamawiający dopuści serwetę bez naklejki dwudzielnej, serweta w opakowaniu typu folia-papier 
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zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu, lot, serię, datę ważności? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji nr 1 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 3A. Wydzielenie 
w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie 
korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu i możliwość racjonalnego gospodarowania finansami 
publicznymi. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 1  z Pakietu nr 3- jako Pakiet 
nr 3A. Kryteria ocenne dla Pakietu nr 3A- pozostają takie same jak dla Pakietu nr 3. 

18. Pakiet nr 3, poz. 1-12. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyrobów zgodnych z normą PN-EN 
ISO 15223-1:2012? Norma zastąpiła wycofaną w 2012 roku normę PN-EN 980. Odp. Zamawiający 
wyraża zgodę. 

19. Pakiet nr 5, poz. 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów wyposażonych w nitkę 
RTG? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. Odp. Zgodnie z SIWZ. 

20. Pakiet nr 5, poz. 1-13 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyrobów zgodnych z normą PN-EN 
ISO 15223-1:2012? Norma zastąpiła wycofaną w 2012 roku normę PN-EN 980. Odp. Zamawiający 
wyraża zgodę. 

21. Pakiet nr 5, poz. 1-13 Czy Zamawiający odstąpi w zakresie wyżej wymienionych pozycji od wymagań 
norm PN-EN ISO 10993- cz.5 i cz.10 i PN-EN 13795? Powyższe wymagania nie mogą dotyczyć 
zamawianego wyrobu, gdyż są podstawą wymagań jakościowych dla asortymentu odzieży medycznej 
(fartuchy chirurgiczne) oraz obłożeń pola operacyjnego. Odp. Zgodnie z SIWZ. 

22. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione 
słowem „zwłoki”?  

23. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto przedmiotu 
umowy określonego w § 3 pkt. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej 
części umowy”?  

24. Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do 
należytego wykonywania umowy”? Odp. na pyt:22-24: Zamawiający nie wyraża zgody 
na proponowane zmiany w treści projektu umowy. 

25. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 8, pozycje: 1, 2, 3, 4): 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 ze zmianą treści SIWZ.  

26. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 8, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki 
dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w 
jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które 
odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza co pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała 
pacjenta, a co z kolei wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu wpływa 
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 koszty związane z usługami prania pościeli. Dodatkowo brak ściągacza taliowego 
z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą, gdyż brak ściągacza taliowego 
przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Odp. Zgodnie z SIWZ. 

27. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 8, pozycja: 4): 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. Zgodnie 
z SIWZ. 

28. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 8, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki 
dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru 
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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, 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. Zgodnie z SIWZ. 

29. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 8, 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 SIWZ. 

30. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 8, pozycja: 1): pieluchomajtki 
o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 56-85cm? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

31. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 8, pozycja: 2): pieluchomajtki 
o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

32. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 8, pozycja: 3): pieluchomajtki 
o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

33. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 8, pozycja: 4): pieluchomajtki 
o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 110-160cm? Odp. Zgodnie z SIWZ. 

34. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 
przylepców o długości 9,1m, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ w ilości 3 847 sztuk? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.  

35. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 
przylepców o długości 9,1m, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? Odp. Zgodnie 
z SIWZ. 
 

 

Dyrektor SPSKM 
dr n.med. Włodzimierz Dziubdziela 

 

 
 

 


