
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 19.02.2015 r.

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na  dostawę pieluchomajtek dla  „Pro-Medica”   w Ełku Sp.  z  o.o.  (Znak
postępowania: 765/2015)

        Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z
2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1.  Pakiet  1, poz. 1-8
Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze taliowe (z
przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała? 
Odpowiedź:   Należy  zaoferować  wyrób  posiadający  przylepco-rzepy  pozwalające  na  powtórne
umocowanie.

2. Pakiet  1, poz. 1-8

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie rozmiary pieluch pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Nie.

3. Pakiet  1, poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z
warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu? 
Odpowiedź: Tak.

4. Pakiet 1, poz. 5

Czy mając na myśli pieluchomajtki o chłonności tzw. nocnej zamawiający miał na myśli chłonności min. 2050
ml dla rozmiaru S?

Odpowiedź: min. 2000 ml.

5. Pakiet  1, poz. 6

Czy mając na myśli pieluchomajtki o chłonności tzw. nocnej zamawiający miał na myśli chłonności min. 2850
ml dla rozmiaru M?

Odpowiedź: Tak.

6. Pakiet  1, poz. 7-8

Czy mając na myśli pieluchomajtki o chłonności tzw. nocnej zamawiający miał na myśli chłonności min. 3150
ml dla rozmiaru L i XL?

Odpowiedź: Tak. 
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7. Pakiet  1, poz. 9-10

Czy Zamawiający wymaga pieluch jednorazowych z wycięciem na kikut pępowinowy?

Odpowiedź: Nie.

8. Pakiet  1, poz. 12-14

Czy Zamawiający wymaga pieluch posiadających min. jeden ściągacz taliowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytania dotyczące treści umowy:

9. Pytanie 1  : Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów 
zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i 
w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Tak po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego.

10. Pytanie 2: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 
3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy 
oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych 
przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Nie.

11. Pytanie 3: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do 
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

12. Pytanie 4: Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze umowy 
przetargowej, serii oraz daty ważności dla poszczególnych pozycji i dopuści aby informacje o nr umowy 
znajdowały się na dokumencie WZ?
Odpowiedź: Tak.

13. Poz. 1,5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o rozmiarze 60-85 cm?
Odpowiedź: Tak.

14. Poz.2,6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o rozmiarze 70-110 cm?
Odpowiedź: Tak.

15. Poz.3,7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o rozmiarze 100-150 cm?
Odpowiedź: Tak.

16. Poz.4,8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o rozmiarze 110-170 cm?
Odpowiedź: Tak.

17. Poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci o rozmiarze do 3 kg?
Odpowiedź: Tak.

18. Poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci o rozmiarze 2-4 kg?
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Odpowiedź: Tak.

19. Poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci o rozmiarze 7-18 kg?
Odpowiedź: Tak.

20. Poz. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci o rozmiarze 12-22 kg?

Odpowiedź: Tak.

21. Zadanie nr 1 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie 80-110cm?

Odpowiedź: Tak.

22. Zadanie nr 1 poz. 3-4 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie 100-150cm?

Odpowiedź: Tak..

23. Zadanie nr 1 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie 50-90cm?

Odpowiedź: Tak.

24. Zadanie nr 1 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie 80-110cm?

Odpowiedź: Nie.

25. Zadanie nr 1 poz. 7-8 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie 100-150cm?

Odpowiedź: Nie.

26. Zadanie nr 1 poz. 9-14 Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Odpowiedź: Tak. Modyfikacja załącznika nr 1.

Dotyczy SIWZ

27. Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odpowiedź: Dostawa zmówionej partii towaru obejmuje rozładunek i przeniesienie towaru do wskazanego
przez zamawiającego magazynu.

Dotyczy SIWZ
28. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż

udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz
że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi
Odpowiedź: Nie.

29. Dotyczy zad. 1 poz. 1-14
Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki były sklasyfikowane jako wyroby medyczne?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

30. Dotyczy zad. 1 poz. 1, 5
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  złożenie  oferty  na  pieluchomajtki  w  rozmiarze  S,
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rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 56-85 cm?
Odpowiedź: Tak.

31. Dotyczy zad. 1 poz. 3, 7
Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  złożenie  oferty  na  pieluchomajtki  w  rozmiarze  L,
rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 92-144 cm?
Odpowiedź: Tak.

32. Dotyczy zad. 1 poz. 4, 8
Czy Zamawiający dopuści  w przedmiocie  zamówienia  złożenie  oferty na  pieluchomajtki  w rozmiarze  L o
maksymalnym obwodzie produktu 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej
części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL
oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do
oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych
może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu
w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu
konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.
Odpowiedź: Nie.

33. Dotyczy zad. 1 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności
1750 ml?
Odpowiedź: S -1500 ml.

34. Dotyczy zad. 1 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności
2400 ml?
Odpowiedź: M – 2200 ml.

35. Dotyczy zad. 1 poz. 3
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności
2700 ml?
Odpowiedź: L – 2500 ml.

36. Dotyczy zad. 1 poz. 4
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności
2700 ml?
Odpowiedź: XL – 2500 ml.

37. Dotyczy zad. 1 poz. 5
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności
1950 ml?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 4.

38. Dotyczy zad. 1 poz. 6
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności
2800 ml?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 5.

4



39. Dotyczy zad. 1 poz. 7
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności
3000 ml?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 6.

40. Dotyczy zad. 1 poz. 8
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności
3000 ml?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 6.

41. Dotyczy zad. 1 poz. 1-8
Czy Zamawiający wymaga  w przedmiocie  zamówienia  pieluchomajtek oddychających na  całej  powierzchni
produktu? Produkty oddychające minimalizują ryzyko odparzeń i odleżyn oraz zapewniają pacjentom komfort
fizyczny  oraz  psychiczny.  Dzięki  temu  redukuje  się  ilość  wymienianych  produktów  w  ciągu  doby,  przy
zachowaniu bardzo wysokiego standardu opieki nad chorym. To z kolei bezpośrednio przekłada się na finanse
szpitala oraz czas pracy personelu, związane z NTM.
Odpowiedź: Tak.

42. Dotyczy zad. 1 poz. 1-8
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchy jednorazowego użytku dla dorosłych 
posiadające minimum jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza 
taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby 
potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co 
przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości 
zmian produktu na NTM.
Odpowiedź: Tak.

43. Dotyczy zad. 1 poz. 9-14
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Podział pakietu znacznie zwiększy
konkurencyjność i umożliwi Zamawiającemu pozyskanie korzystnych ofert cenowych
Odpowiedź: Tak. Modyfikacja załącznika nr 1.

44. Dotyczy zad. 1 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści pieluchy w rozmiarze 2-5 kg?
Odpowiedź: Nie.

45. Dotyczy zad. 1 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści pieluchy w rozmiarze 4-9 kg?
Odpowiedź: Tak.

46. Dotyczy zad. 1 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści pieluchy w rozmiarze 4-9 kg?
Odpowiedź: Nie.

47. Dotyczy zad. 1 poz. 13
Czy Zamawiający dopuści pieluchy w rozmiarze 7-14 kg lub 10-16 kg?
Odpowiedź: Dopuszczamy 10-16 kg.

48. Dotyczy zad. 1 poz. 14
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Czy Zamawiający dopuści pieluchy w rozmiarze 11-25 kg?
Odpowiedź: Tak.

49. Dotyczy zad. 1 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści pieluchy w rozmiarze 12-22 kg?
Odpowiedź: Tak.

Jednocześnie informujemy, że zmodyfikowano załącznik nr 1 do SIWZ oraz SIWZ (kwoty wadium).

                                                                      Z poważaniem

AB
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