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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 10/2019 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

pieluchomajtek. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. poz. 11) 

„Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 11 ZinoDr. A w opakowaniach 250 g, co odpowiada 200 

ml?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane opakowania tylko w przypadku możliwości aplikowania 

bezpośrednio na skórę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. poz. 12) 

„Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 12 zaoferowanie produktu ZinoDr. A – krem 

ochronny zawierający w swoim składzie odpowiednio dobrane komponenty o działaniu takim jak 

arginina oraz spełniający pozostałe założenia zawarte w SIWZ;  konfekcjonowany w pojemnikach  

z zabezpieczeniem o masie 250 g. odpowiadającej 200 ml?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga kremu z argininą w opakowaniu, które umożliwia aplikowanie bezpośrednio na 

skórę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. poz. 5) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 5): pieluchomajtki dla dorosłych  

w rozmiarze XL spełniające wszystkie wymogi SIWZ, pakowane a’28 z odpowiednim przeliczeniem 

sztukowym?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pieluchomajtki w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem 

ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. poz. 6) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 6): wkłady chłonne do pieluchomajtek 

w uniwersalnym rozmiarze, spełniające wymogi SIWZ, pakowane a’46 z odpowiednim przeliczeniem 

sztukowym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wkłady chłonne do pieluchomajtek w proponowanym opakowaniu ze 

stosownym przeliczeniem ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. poz. 7, 8) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 7,8): majtki chłonne pakowane a’18  

z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści majtki chłonne w proponowanym opakowaniu ze stosownym przeliczeniem 

ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. poz. 7, 8) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje: 7,8): majtki chłonne o chłonności co 

najmniej 1010ml, pozbawione wskaźnika chłonności, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Te 

rozwiązanie 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. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ 

dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest 

niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie 

działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale  

w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet 
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finansowy Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści majtek chłonnych pozbawionych wskaźnika wilgotności. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. poz. 10) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 10): piankę myjącą spełniającą 

wymogi SIWZ o pojemności 400ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści piankę myjącą w proponowanej pojemności ze stosowanym przeliczeniem 

ilości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. poz. 11) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 11): krem z tlenkiem cynku 

spełniającego wymogi SIWZ o pojemności 100ml z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści kremu z tlenkiem cynku w proponowanej pojemności. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. poz. 12) 

„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 12): krem ochronny o innej substancji, 

która pełni te same funkcje co arginina, o pojemności 150ml z odpowiednim przeliczeniem 

sztukowym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga kremu ochronnego z argininą i dopuści proponowaną pojemność ze 

stosowanym przeliczeniem ilości. 

 

 

 


