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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) 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę punktacji w parametrach oceny jakościowej dot. części 1 

dla pozycji 1 – 5. w postępowaniu z dnia 25.01.2022 na „Dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla 

Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów 

medycznych i innego sprzętu medycznego”. 

Wnioskowane zmiany: 

Zwracamy się do Zamawiającego o odwrócenie pierwotnej punktacji i przyznanie 20% 

pieluchomajtkom posiadającym wewnętrzne falbanki skierowanych do wewnątrz. 

Zwracamy się do Zamawiającego o przyznanie punktacji 10%  dla pieluchomajtek posiadających 

jeden wskaźnik wilgotności i 0% dla pieluchomajtek nie posiadających wskaźnika wilgotności. 

Zwracamy się do Zamawiającego o przyznanie punktacji 10%  pieluchomajtkom, które posiadają 

jeden ściągacz taliowy oraz elastyczne boki produktu, a produktom nie posiadającym ściągaczy 

taliowych 0%. 

 

Przy aktualnych zapisach: 

Kryterium – Wewnętrzne falbanki zapobiegające wyciekom według następującego zasad: 

Posiadanie przez zaoferowany towar wewnętrznych falbanek skierowanych na zewnątrz – 20%, 

Posiadanie przez zaoferowany towar wewnętrznych falbanek skierowanych na wewnątrz – 10% 

 

Wyżej oceniane jest rozwiązanie mniej efektywne, gdyż ułożenie falbanek na zewnątrz w mniejszym 

stopniu (a wręcz ułatwia przeciekanie) chroni przed wyciekaniem zawartości pieluchomajtki. 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 
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mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę 

przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. 

  

Kryterium - Wskaźnik wilgotności według następującego zasad: 

Posiadanie przez zaoferowany towar dwóch wskaźników wilgotności – 10%, 

Posiadanie przez zaoferowany towar jednego wskaźnika wilgotności – 0%. 

 

Nie ma funkcjonalnego uzasadnienia dla dwóch wskaźników wilgotności gdyż jeden wskaźnik tak 

samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny. W przypadku jednego  

z producentów pieluchomajtek, drugi wskaźnik wilgotności jest tuszowym napisem (rozmywa się pod 

wpływem wilgoci) wynikającym jedynie z procesu produkcji i nie ma jakiegokolwiek wpływu na 

funkcjonalność pieluchomajtki. 

Kluczowe w ocenie jakościowej jest to czy pieluchomajtka ma wskaźnik wilgotności czy go nie 

posiada. Pieluchomajtka bez wskaźnika wilgotności powinna być najniżej oceniona a przy obecnym 

zapisie otrzyma taką samą ocenę jak pieluchomajtka z jednym wskaźnikiem wilgotności. 

  

Kryterium – Ściągacze taliowe według następującego zasad: 

Posiadanie przez zaoferowany towar dwóch ściągaczy taliowych (po jednym z przodu i z tyłu) – 10%, 

Posiadanie przez zaoferowany towar jednego ściągacza taliowego (z przodu lub z tyłu) – 0%. 

 

Ściągacz taliowy z przodu może zwiększać ryzyko obtarć w pasie, szczególnie u pacjentów z otyłością 

brzuszną. Nie ma funkcjonalnych różnic między pieluchomajtką z dwoma ściągaczami  

a pieluchomajtką z jednym ściągaczem i elastycznym bokami gdyż takie rozwiązanie pełni dokładnie 

te same funkcje użytkowe, co dwa ściągacze taliowe. 

 

Kluczowe w ocenie jakościowej jest to czy pieluchomajtka ma ściągacz/ściągacze czy ich nie posiada. 

Pieluchomajtka bez ściągaczy taliowych powinna być najniżej oceniona a przy obecnym zapisie 

otrzyma taką samą ocenę jak pieluchomajtka z jednym ściągaczem. 

  

Przy obecnych zapisach kryteriów oceny jakościowe faworyzowany jest jeden producent 

pieluchomajtek co uniemożliwia sprawiedliwą konkurencję jakościową. Zmiana punktacji gwarantuje 

Zamawiającemu otrzymanie konkurencyjnej oferty na produkty o najwyższych standardach jakości. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zgadza się na proponowane zmiany. 

 


