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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 1/2017 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 
odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie pieluchomajtek. 
 
Treść pytania: 

„1. W związku z udzielonymi odpowiedziami, czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch tych 

samych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów 

dających pacjentowi komfort użytkowania czy też jednego tożsamego produktu z poz. 3 i 5? Na rynku 

polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg 

oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten 

sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania 

szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie 

odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika 

z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i 

częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dwóch tych samych produktów. 

 

Treść pytania: 

„2. W przypadku oczekiwania tego samego rozmiaru w pozycji 3 i 5 zwracam się z prośba o 

dopuszczenie pieluchomajtek o maksymalnym obwodzie produktu 158cm, które rekomendowane są 

również dla osób powyżej 100 kg masy ciała. Wymiary techniczne oferowanego produktu odpowiadają 

najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. 

Dopuszczenie pieluchomajtek o obwodzie 158cm pozwoli na realne porównanie złożonych ofert.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o podanym maksymalnym obwodzie produktu. 

 


