
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, 

wg formularza cenowego nr 6/2022 - pytanie nr 20 

 

 

 

      Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła 

zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam: 

 

„Zawracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na następujące pytania: 

1.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycja 1) 

 pieluchomajtki dla dorosłych  w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 

170cm?  

ODP: TAK. Pozostałe zapisy wg SWZ. 

 

2.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycja 2) 

 pieluchomajtki dla dorosłych  w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 

160cm?  

ODP: TAK. Pozostałe zapisy wg SWZ. 

 

3.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycja 3) 

 pieluchomajtki dla dorosłych  w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie 73cm - 

130cm?  

ODP: TAK. Pozostałe zapisy wg SWZ. 

 

4.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycje: 1 - 

3)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 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 
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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.  

ODP: TAK. Pozostałe zapisy wg SWZ. 

 

5.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycje 1 - 3) 

pieluchomajtki posiadające jeden wskaźnik wilgotności gdyż nie ma funkcjonalnego 

uzasadnienia dla dwóch wskaźników wilgotności. 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.  

ODP: TAK. Pozostałe zapisy wg SWZ. 

 

6.Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycje 1 - 

3)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.  

ODP: TAK. Pozostałe zapisy wg SWZ. 

 

7.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycje: 1 - 3) 

pieluchomajtki dla dorosłych posiadające, co najmniej jeden ściągacz taliowy i 

ustanowi to, jako wymóg minimalny? 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 korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć 

w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego 

i elastycznych boków produktu, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała 

pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu 

przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, a to 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. Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne 

w postaci, „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym 

poziomie jakości.  

ODP: TAK. Pozostałe zapisy wg SWZ. 

 

8.Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycje: 1 - 

3) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy 

taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, 

mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do 

ciała pacjenta, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed 

przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża 

Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa 

potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.  

ODP: Zamawiający opisał wymagane parametry w SWZ. 

 



9.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycje: 4 - 7): 

możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci 

– wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, 

IMiD?  

ODP: Zamawiający opisał wymagane parametry w SWZ. 

 

10.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  (pakiet nr 33; pozycja 4)  

pieluchomajtki dla dzieci o zakresie wagowym 13-20kg i chłonności 654g ?  

ODP: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

11.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33; pozycja 4) 

pieluchomajtki dla dzieci o zakresie wagowym 10-14kg i chłonności 568g?  

ODP: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

12.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33; pozycja 4) 

pieluchomajtki dla dzieci o zakresie wagowym 7-11kg i chłonności 555g ?  

ODP: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

13.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33; pozycja 5) 

pieluchomajtki dla dzieci o zakresie wagowym 5-9kg i chłonności 475g ?  

ODP: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

14.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33; pozycja 6) 

pieluchomajtki dla dzieci o zakresie wagowym 3-6kg i chłonności 368g ?  

ODP: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

15.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 33, pozycja: 7): 

pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg o chłonności 258g, ze specjalnym 

miejscem na pępowinę? 

ODP: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
 

 

Podpisał: 

Z-ca Dyrektora ds. medycznych 

Elżbieta Wielgos-Karpińska 

 


