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Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie  

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Pieluchomajtki dla dorosłych 

(nr sprawy: SPZZOZ-ZP-30/2022) 

 

Treść pytań i odpowiedzi:  

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje 1 i 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 SWZ? 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 oraz zakresy wagowe w 

przypadku pieluchomajtek dla dzieci. 

Odpowiedź: Dokumenty jakie należy przedstawić zamawiającemu na wyznaczony termin składania 

ofert wskazano w zaproszeniu do złożenia oferty.   

2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje 1 i 2) pieluchomajtki dla dorosłych 

wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system 

mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą 

ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami wg załącznika nr 1.  

3. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje 1 i 2) złożenia oferty na 

pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni  - w 

części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego  jedynie w części 

centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko 

przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach? 

Odpowiedź: Nie. Wymagane parametry zgodnie z zapisami wg załącznika nr 1.  

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje 1 i 2)pieluchomajtki dla dorosłych 

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

należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, 

gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. 

Odpowiedź. Nie. Wymagane parametry zgodnie z zapisami wg załącznika nr 1 i zamawiający nie 

uwzględni wniosku dot. wprowadzenia innych wymogów i zmiany przedmiotu zamówienia.  
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5. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje 1 i 2) 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. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami wg załącznika nr 1.  

 

 

Sporządzono i opublikowano w dniu 18-07-2022r.    


