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Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Pieluchomajtki dla dorosłych z bardzo wysoką inkontynencją, znak 

sprawy nr SPZZOZ-ZP-15/2021 

 

Treść pytań i odpowiedzi:  

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pozycje 1, 2  pieluchomajtek dla dorosłych 

posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?  

Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza 

taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z 

pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo 

przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pozycje 1, 2 pieluchomajtki dla dorosłych 

wyposażone w falbanki boczne skierowane do wewnątrz produktu? 

Falbanki boczne są jednym z elementów 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: Zamawiający dopuszcza.  

3. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pozycje 1, 2 przedłożenia kart produktowych / 

kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz 

innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w ZO zał. nr 2?  

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 pkt.4 i 5 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.  

Sporządzono i opublikowano w dniu 18-05-2021r. 


