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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 3/2022 

 

Na podstawie art. 135 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 SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego.  

 

Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycjach 1 - 13 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 będzie wymagał przedłożenia dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane 

produkty odpowiadają określonym w opisie asortymentu (załącznik nr 2 do SWZ) wymaganiom - przy 

czym zgodnie z art. 139 ustawy - wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej 

oceniona w części nr 1. Wobec powyższego Zamawiający dokona stosownej modyfikacji zapisów 

SWZ.  

W zakresie jawności dokumentów, Zamawiający nie jest w stanie arbitralnie swoją decyzją ograniczyć 

obowiązywania przepisów związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (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.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane pieluchomajtki.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (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 wymaga pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (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 160 cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu 

konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o maksymalnym obwodzie w pasie 170 cm. 

 

Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycjach 1 - 5 pieluchomajtki dla 
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dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne 

wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała 

pacjenta i powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce 

krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą 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 w opisie asortymentu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w pozycjach nr 1-5 części nr 

1, wskazał, że oferowane pieluchomajtki mają być wyposażone w wewnętrzne falbanki zapobiegające 

wypływowi moczu i kału, a ich sposób skierowania (na zewnątrz / do wewnątrz) w części nr 1 jest 

jednym z kryteriów oceny ofert.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. części nr 1, poz. 1 i 3) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycjach 1 i 3 pieluchomajtki dla 

dorosłych o obwodzie w pasie 92-160 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o proponowanym obwodzie w pasie.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. części nr 1, poz. 2 i 4) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycjach 2 i 4 pieluchomajtki dla 

dorosłych o obwodzie w pasie 73-130 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o proponowanym obwodzie w pasie.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. części nr 1, poz. 5) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycji 5 pieluchomajtki dla 
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dorosłych o obwodzie w pasie 120-170 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o proponowanym obwodzie w pasie.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. części nr 1, poz. 1) 

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

dorosłych,  w rozmiarze L o chłonności 2772g?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w części nr 1, poz. 1 określił minimalne wymaganie w zakresie chłonności 

pieluchomajtek na poziomie 2600 ml (+- 100 ml) i te są spełnione.  

 

Treść pytania:  

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

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

dorosłych,  w rozmiarze M o chłonności 2417g?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w części nr 1, poz. 2 określił minimalne wymaganie w zakresie chłonności 

pieluchomajtek na poziomie 2300 ml (+- 100 ml) i te są spełnione.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. części nr 1, poz. 5) 

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

dorosłych pakowane po 28 szt. z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?” 

 

Odpowiedź:  

Tak.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. części nr 1, poz. 10) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycji 10, piankę myjąco-

pielęgnującą o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?” 
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Odpowiedź:  

Tak.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. części nr 1, poz. 11) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycji 11, krem ochronny  

z tlenkiem cynku o pojemności 100 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?” 

 

Odpowiedź:  

Tak.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. części nr 1, poz. 12) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycji 12, krem ochronny, który 

zawiera inne substancje niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, lecz pełniące te same 

funkcje, w opakowaniu 150 ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym? Należy nadmienić, że 

wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia spełnia tylko jeden producent, co ogranicza 

możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści krem ochronny w opakowaniu 150 ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym, 

pod warunkiem, że posiada analogiczne właściwości, jak krem wymagany przez Zamawiającego.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. części nr 1, poz. 13) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycji 13 chusteczki nasączone 

w rozmiarze 30 x 20 cm, która  posiadają inne substancje odpowiadające działaniu substancjom 

wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia, pakowane a’80 z odpowiednim przeliczeniem 

sztukowym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści chusteczki pakowane a’80 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym, pod 

warunkiem, że posiadają analogiczne właściwości, jak chusteczki wymagane przez Zamawiającego.  
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Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. części nr 1, poz. 6) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w części 1 w pozycji 6 pieluchę anatomiczną 

dla ochrony w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu, której warstwa spodnia składa się z laminatu  

z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej oraz posiadającą wkład chłonny wykonany  

z mieszaniny pulpy celulozowej i superabsorbentu?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanej pieluchy anatomicznej.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. części nr 2) 

„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 i dokona 

stosownej modyfikacji zapisów SWZ.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dot. części nr 2) 

„Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości pojedynczej ścianki palca 0,10 mm-0,12 

mm? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o proponowanej grubości pojedynczej ścianki palca. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (dot. części nr 2) 

„Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych polimeryzowanych?” 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający wymaga rękawic nitrylowych polimeryzowanych. 
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Treść pytania:  

Pytanie 20 (dot. części nr 2 i części nr 3) 

„Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu będzie 

wymagał rękawic podwójnie oznakowanych jak wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii 

III typ B? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.” 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający wymaga, aby rękawiczki były podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny  

i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. 

 

 

 


