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                         Wykonawcy 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

pieluchomajtek dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.- drugie postępowanie , nr postępowania 
8/VI/2020 

 

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.06.2020r. wpłynęły pytania dotyczące 
przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 1): przedłożenia 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:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 1, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek posiadających system 
szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć 
z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie 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.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 1, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych 
wyposażonych 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 
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 skuteczną ochronę przed wyciekaniem moczu na zewnątrz 
produktu.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 1, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające 
co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden 
ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom 
przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzystne dla pacjentów z 
nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 1, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych o 
chłonnościach (wg normy ISO 11948-1):  
a. Pozycja 1 - co najmniej 3180g;  
b. Pozycja 2 – co najmniej 3070g;  
c. Pozycja 3 – co najmniej 2850g;  
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Należy zauważyć, iż znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez Zamawiającego chłonnością wyrobów, a chłonnością 
oferowanych produktów w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobów oraz nie 
zwiększy ilości używanych produktów. Dodatkowo należy 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).  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 1, pozycje: 4,5): majtek chłonnych o chłonności (wg normy 
ISO 11948-1) co najmniej 1010g?  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 1, pozycje: 4,5): majtki chłonne pozbawione wskaźnika 

chłonności, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Należy zauważyć, że wskaźnik chłonności jest charakterystycznym 
elementem pieluchomajtek, które są stosowane przy ciężkim nietrzymaniu moczu, gdzie personel medyczny musi 
decydować o tym, czy dany produkt jest do zmiany. Majtki chłonne są rekomendowane dla osób mobilnych i świadomych, 
które przeprowadzają tzw. "trening toaletowy" i same kontrolują zapełnienie produktu - wskaźnik chłonności nie jest dla 
nich w żadnym stopniu przydatny.  
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 2): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających 
jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
  
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 2; pozycja 1): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg 
ze specjalnym miejscem na pępowinę, o chłonności co najmniej 258g?  
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 2; pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-
22kg, o chłonności co najmniej 590g?  
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część II; pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-

16kg, o chłonności co najmniej 570g?  
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część II; pozycja 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg, 
o chłonności co najmniej 532g?  
Odpowiedź:         
Tak. 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                     Z poważaniem      
    

         Prezes Zarządu 
        Marcin Misiewicz          
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