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                        Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

 PUM w Szczecinie 

 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  

 70-111 Szczecin 

                                                                                                  tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

 

Szczecin, 16.05.2017 r. 

Znak sprawy ZP/220/33/17 

w sprawie: dostawy pieluch dla dorosłych, dzieci, noworodków i wcześniaków oraz podkładów chłonnych 

jednorazowego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie. 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,                        

poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 1: czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia 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. 

Odpowiedź: wymóg załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia jest zgodny                

z wymaganiami zamawiającego zawarty jest w SIWZ pkt VIII ppkt 4 (ppkt 4.2 – „materiały informacyjne 

producenta, ppkt 4.3 – karty charakterystyki (produktowe, techniczne) lub inne dokumenty producenta 

potwierdzające parametr chłonności wyrobu. 

 

Pytanie 2: czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2): 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 rynnę, 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. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 3: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2): 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? 
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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. 

Odpowiedź: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wyrób ma posiadać identyfikator (wskaźnik) wilgotności 

umożliwiający kontrolę stopnia nasiąknięcia używanej pieluchy. Spełnianie tego parametru jest wymogiem 

stawianym przez zamawiającego, bez precyzowania rozwiązań technologicznych temu służących.  

 

Pytanie 4: czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2): 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. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 5: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2): 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 koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty 

seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne 

zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest               

z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć 

w okolicach podbrzusza. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 6: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2; rozmiar M): pieluchomajtki                   

o rekomendowanym obwodzie 73-122cm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 7: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2; rozmiar L): pieluchomajtki                      

o rekomendowanym obwodzie 92-144cm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 8: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 2; rozmiar XL): 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. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 9: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie szacunkowego zapotrzebowania (pozycje: 1,2) 

na poszczególne rozmiary pieluchomajtek: M, L w poszczególnych pozycjach. Informacja pozwoli                                

na przygotowanie konkurencyjnej oferty dla Państwa placówki. 

Odpowiedź: zamawiający określa jedynie szacunkowe zapotrzebowanie dla poszczególnych pozycji w zadaniu – 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10: czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja 2; rozmiar M) pieluchomajtek                     

dla dorosłych o chłonności co najmniej 2850g?  

Należy podkreślić, że poziom chłonności, który zawarli Państwo w SIWZ odpowiada produktom tzw. ”dziennym” 

czyli o najniższym poziomie chłonności. 

Odpowiedź: w pozycji 2 (pieluchomajtki o bardzo wysokiej chłonności dla dorosłych) zamawiający omyłkowo 

podał 2 000 g jako minimalną wymaganą chłonność dla rozmiaru M – prawidłowa wartość (to jest minimalna 

chłonność) wynosi 2 800 g. 

Zamawiający dokona modyfikacji załącznika „Parametry wymagane” w przedmiotowym zakresie.  

 

Pytanie 11: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 2; rozmiar L, XL) złożenie oferty                   

na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3000g?  

Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200g, a chłonnością 

oferowanego produktu tj. 3000g 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: 200g. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Pytanie 12: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 1,2) pieluchomajtki dla dorosłych                 

z dodatkową specjalną warstwą – o innej nazwie niż podana w SIWZ – która kieruje mocz do środka                             

i rozprowadza go równomiernie po pieluchomajtce? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: 

„…oraz warstwą typu Dry Plus …” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej 

oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP. 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – jednocześnie zamawiający zwraca uwagę wykonawców                

na istotę tego wymogu, to jest funkcjonalność wyrobu, a nie nazwę. Jednoznacznie potwierdza to użycie 

określenia „typu” w opisie funkcji / parametru.  

 

Pytanie 13: czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja 3): wkładu chłonnego o rozmiarze              

co najmniej 64x35cm? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 14: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 5,6,7,8): możliwość przedstawienia 

dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są 

równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD? 

Odpowiedź: zamawiający wymaga dokumentów spełniających warunki określone w SIWZ. 

 

Pytanie 15: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 5): pieluchomajtki dla dzieci                        

w rozmiarze 2-5kg i chłonności co najmniej 250g? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 16: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 6): pieluchomajtki dla dzieci                       

w rozmiarze 2-5kg i chłonności co najmniej 250g? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 17: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 7): pieluchomajtki dla dzieci                    

w rozmiarze 7-14kg i chłonności co najmniej 530g? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 18:  czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 7): pieluchomajtki dla dzieci                     

w rozmiarze 10-16kg i chłonności co najmniej 570g? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 19: czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 8): pieluchomajtki dla dzieci                       

w rozmiarze 4-9kg i chłonności co najmniej 460g, pakowane a’88 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym (ilość 

w kartonie 264 sztuki)? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  
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Pytanie 20: dotyczy poz. 1 i 2: czy Zamawiający opisując pieluchomajtki „dopasowany anatomiczny kształt                          

z elastycznymi ściągaczami taliowymi obejmującymi uda z przodu i z tyłu” miał na myśli pieluchomajtki z dwoma 

elastycznymi ściągaczami taliowymi (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie 

dopasowuje się do ciała.  

Odpowiedź: zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 

 

Pytanie 21: dotyczy poz. 1 i 2: czy Zamawiający opisując pieluchomajtki „z falbankami wewnętrznymi 

zapobiegającymi wyciekom w obszarze pachwinowym” miał na myśli pieluchomajtki wyposażone w osłonki boczne 

wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków oraz wypadaniu zawartości 

na zewnątrz? 

Odpowiedź: zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 

 

Pytanie 22: dotyczy poz. 5 i 6: czy Zamawiający dopuści pieluszki dla noworodków i wcześniaków bez ściągaczy 

taliowych, gdyż ze względu na małą ruchliwość dziecka oraz niską masę ciała ściągacze te nie spełniają 

przeznaczonej im funkcji? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 23: dotyczy poz. 5: czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla noworodków                         

ze specjalnym wycięciem na kikut pępowiny, które pozwala uniknąć podrażnień tego delikatnego miejsca? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 24: dotyczy poz. 7: czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci o wadze od 8 do 18kg ze ściągaczem 

taliowym z tyłu, co nie ogranicza ruchów dziecka?  

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.  

 

Pytanie dot. projektu umowy: 

Pytanie 25:  czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały 

zastąpione słowami „zwłoki”? 

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś 

za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie 

odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde 

opóźnienie w wykonaniu umowy.” 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 26: czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) wzoru umowy wyrażenie „licząc od wartości 

brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów” zostało zastąpione wyrażeniem „licząc od wartości brutto 

niedostarczonych w terminie lub zareklamowanych wyrobów”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości 

całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby tylko część zamówienia została zrealizowana 

nieterminowo, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a 
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nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w 

rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

Pytanie 27: czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedawcę do należytego 

wykonywania umowy”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed 

wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. 

Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 

uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla 

obu stron. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ. 

Zakres zmian:  

1. pozycja 2, pkt 8 – z parametru „minimalna chłonność” wykreśla się: „- 2 000 g dla rozmiaru M” i wprowadza 

nowy w brzmieniu: „2 800 g dla rozmiaru M”. 

Zmodyfikowany formularz „Parametry wymagane” (zał. 4 do FO) zostanie zamieszczony na stronie internetowej 

zamawiającego. Zmiany zostały naniesione czerwoną czcionką.  

 

Jednocześnie zamawiający wyznacza nowe terminy: 

- składania ofert: do 22.05.2017 r. do godz. 10.30, 

- otwarcia ofert: 22.05.2017 r. po godz. 11.00. 

Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

 

 

………………………………… 

   DYREKTOR SPSK-2 


