
 
 
 
 
 

  

         

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 11/2021 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie pieluchomajtek, rękawiczek 

diagnostycznych, środków czyszczących, środków dezynfekcyjnych i innych artykułów.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. części nr 2 i nr 8) 

„Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych przebadanych według równoważnej europejskiej normy 

EN ISO 374-1:2016 zamiast PN EN ISO 374-1:2017-1? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe przebadane według proponowanej normy. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. części nr 2) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki palca 0,06mm (±0,01 mm)? 

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści rękawic proponowanej grubości pojedynczej ścianki palca. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. części nr 1, poz. 1-5) 

„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycjach 1 - 5 przedłożenia kart 

produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla 

Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów 

zawartych w opisie przedmiotu zamówienia? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna 

stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również dla produktów 

chłonnych posiada zapis mówiący o poziomach chłonności zbadanych według standardów normy ISO 

11948.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga przedłożenia kart produktowych/karta technicznych. Stosowna modyfikacja 

SWZ – z uwzględnieniem zmiany terminu składania i otwarcia ofert – będzie dostępna od dnia 

jutrzejszego, tj. 22 czerwca 2021 r. na stronie Zamawiającego. 

 



 
 
 
 
 

  

         

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. części nr 1, poz. 1-5) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycjach 1 - 5 pieluchomajtki dla 

dorosłych posiadające podwójne, elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku oraz w elastyczne 

boki produktu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane pieluchomajtki. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. części nr 1, poz. 1-5) 

„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycjach 1 -5 pieluchomajtek 

posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie 

szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? 

Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich 

standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie 

wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość 

prania pościeli. Ustanowienie powyższych wymogów oraz niedopuszczenie produktów 

niespełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch 

producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania 

technologiczne.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pieluchomajtki posiadające proponowany system. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. części nr 1) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 pieluchomajtki dla dorosłych  

o obwodach w pasie: rozmiar L – 92-160 cm; rozmiar XL – 120-170 cm; rozmiar M – 73-130 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o proponowanych obwodach w pasie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. części nr 1, poz. 5) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycji 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?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze L o proponowanym obwodzie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. części nr 1, poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycji 1 pieluchomajtki  

o poziomie chłonności co najmniej 2772?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o proponowanym poziomie chłonności. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. części nr 1, poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycji 2 pieluchomajtki  

o poziomie chłonności co najmniej 2417g?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o proponowanym poziomie chłonności. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. części nr 2, poz. 1-3) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej 

na palcu 0,08±0,01 mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. części nr 2, poz. 1-3) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej 

na palcu 0,10±0,01 mm, z poziomem AQL=1.5, spełniające pozostałe wymagania SWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanych parametrach. 

 

 

 



 
 
 
 
 

  

         

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. części nr 6, poz. 1, części nr 11, poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 130 x 210cm lub 140 x 240 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści prześcieradło w proponowanych rozmiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. części nr 8, poz. 1-3) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej 

na palcu 0,08±0,01 mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. części nr 8, poz. 1-3) 

„Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej 

na palcu 0,10±0,01 mm, z poziomem AQL=1.5, spełniające pozostałe wymagania SWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. części nr 4, poz. 1, części nr 10 poz. 1) 

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu Phago‘gel Sterisol będącego 

preparatem przeznaczonym do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Postać: 

hydrożel o właściwościach tiksotropowych, naturalne pH, bez zawartości pochodnych fenolowych, 

barwników i substancji zapachowych. Substancja czynna: Alkohole całk.zaw.72% (etanol),  

z domieszką izopropanolu. Spektrum działania: B (w tym S. aureus), Tbc, F (C. albicans A. 

brasiliensis), V (Polio,Adeno, Noro, HIV, HCV, HBV, Rota, Herpes, SARS - Coronavirus). Czas 

działania: 30sekund. Zawierający substancje pielęgnujące: gliceryna. Worek 700 ml (pojemność), 

pasujący do dozowników Sterisol.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany preparat. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. części nr 4, poz. 2, części nr 10 poz. 2) 

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania równoważnych chusteczek Clinell Universal 

Wipes są to gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych. 



 
 
 
 
 

  

         

Zawierające w składzie mieszaninę chlorek didecylodimetyloamionowy, chlorek benzalkonium, 

charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję ekranów 

dotykowych, monitory czujniki ciśnieniowe do wyświetlaczy, smartfonów, klawiatur, sztucznej skóry, 

powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Spektrum: bakteriobójcze 

drożdzakobójcze grzybobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy aktywny wobec wirusów HIV, 

HBV,HCV, Corona, Noro. Testowane dermatologicznie. Rozmiar chusteczki 20x28 cm, gramatura 

32g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 200 szt. chusteczek.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane chusteczki. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. części nr 2, poz. 1-3) 

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie części nr 2 poz. 1-3 rękawic:  

- o nieznacznej różnicy grubości pojedynczej ścianki palca równej 0,09 mm, niewyczuwalnej dla 

użytkownika, 

- z poziomem AQL = 1,5 – jest to parametr zgodny z normą europejską EN 455 daje gwarancję 

bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować produktu, który spełnia wymagania norm 

europejskich; pozostałe parametry bez zmian.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice o proponowanych parametrach. 

 


