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WIAToWY z§§PÓŁ szPlTAll

Syców

Dotyczy: przetargu nięograniczonego na żźdanje pn. ,,Dostawa materiałów higienicznych, obłożeir,
pieluctlomajtek dla Powiatowego Zespołu szpitali''

WYJAŚNIDNIA DO SIWZ 3

Zarnawiająly informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące slWZ. Na
podstawie ań.38 ust,2 trstawy Prawo zamówień publicżnych (tekŚtjednotity Dż.U,2019-poz, l843) zwanej
dalej ustawą, Zamawiający przekazuje Wykonawcom t.eść pytaIi Wraż z odpowiedziami:

Zndanie 5 (pie|uchomajtki)

l. Czy zarnawiający zgodzi się na zaofero\łanie pieluchonajtek posiadających osłonki bo§zne wzdłuż

wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza moźliwość wy§ieków? osłonki boczne

skierowane na żewnątrz nie powodują ni€bezpiecżnych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpię,

nia dodatkowych miejsc ucisku, Z wieloletniego doświadczenia użytkowęgo wiemy, że falbanki ta-

kie w tylnej części (pośIadkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od żewnątrz i ła8odnie prżecho-

dzą do pozycji pionowej W części kroczą, by sklltecznie chronić prżed bocznymi wyciekalli i podno_

szą komlort Użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanck skierowanych do wewnątrz?

Pielu§hy posiadają podwójny iDdykator wilgotności - dwa żółte paski zmicniające barwę pod Wpły-

wem ciecży oraz tuszowy nadruk- rczmywający się pod wpływem cieczy, Pozostałe pammetry

z8odne z sIWZ,

odpowi€dź:

Nie wymagam, ale dopuszczam.

2. w zvliązk§ zty111, że nie okrcślono istotne8o parametru, jakim jest zakres obwodów dla poszczegót-

nych rozmiarów pieluchomajtek, czy Zamawiający wymagana pietuchomajtęk o następującyoh za-

kresach obwodów:

rozmiar M: 75-110 cm,

rozmiar L: l00-I50 cm,

rozmiar XL: l30-170 cm,

Należy ńwnież wskazać, że graniczne wartości między rozmiarami winny na siebie zachodzić W

celU większej elastyczności w doborze właściwej \łielkości do ciała pacjenta.

odpowi€dź:

Nie wyma8am, ale dopuszczam.
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3, Czy Zanawiaiący §,ymaga zaolćrorł,ania drróch lóżnych procluktów odpowiadaiąc],ch loznriarom L

i XL o dwóclr róznych żakreSach olrwodów Clających pacjentolvi kolllfbt użylko\\allia? Na rynku

Pol§kim pojawi]} się ofir§ ploPonlLiącc \\, loznriażc XL pieIuohomaltki w loZmiaże L. kióre rvg

ofelenta nają nlaksynalny obwócl l60cnr, W wvniku czego dany uykona*ca ofer!|c dwa razy 1en

sam plodukl \ł rozlnialze L. ivlaksynlaln]' ob\\,ód picluchonźljtek wyznaczonyjed],nrc Z(,l\|lmo\\a-

nia szerokości p|oduktu \! części tylnei i plzcdniej llie.jesl optynaln}rm rozlnialrln. gdyż pacjenl be-

dzie odc/uwał dyskonrfo1,l i ucisk, W(enczas Zaleca się lozmiaI,o rviększ}nr obwodzie, Dlatego.iak

\\tniki 7 opisu przedmiotu 7alnówicnia . 7awalt}n w s'WZ. zakres obwodów ńżn),ch Produktów

j€st inn}, i częściowo na sicbic ztlchodzi. \ł cclu oPt),fiallrcgo dopasowania i konlfbrtu uzylkującego.

odlolYicdź:

Nie lvynaganl, ale dopLrszczaIn,

,l, C7y Zanla\Yiając},wynla8a picluchonlajt€k posiadającyoh pod!łóinc ściągacze 1łliowc (ieden Z tyfu i

.]cden z prżodu). dzięki ożcntl plodukt.iesl wygodny i idcalnic dopaso\\qie si9 do ciała, 7mniejszając

ri,ż},ko podmżnieli?

odPowicdź:

Nic §,yntaganr. alc dopUszozam.

5. Cż) Zama\\iaiący dopuści pielLlchomajtkio następując},ch chłonnościach wg, ISO l]948 l:

lloż1)lial M dZicn]re {hłonność 2300lnI

Roznrial I- dziennc chłonność 2600 ml

RoZniar xI- dZienlrc chlonność 2ó00 nrl

()dpo§,iedź:

l.\ic wymagaln, ele dopUs7czanr,

6, CZ}, Zalnll\!iaiący dopuści pjelucholl1aitki oddychaiącc na calei po\rielżchni, §,których oddychający

lalninal \\,c7ęści centralnci i oddy,cha_jąca rvlriknina rr obszalze biodcr pozlYalają na zachowanic su,

chości oraz dokładne dopasowanie się do ciała pacjenta, bez ściągaczy taliowych, posiadające cztery

przylepcorzepy do wielokrotnego zapinania, z podwójnyn indykatorem wilgotności, falbanki

bocznę oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegają \łycie-

kom?

Odpowiedź:

Nie wyma8am, aIe dopuszczam,

'7. czy zamawlai4cy dopuści pieluchomajtki o następujących chłonnościach w8. ISo ] 1948-] i

Rożmiar M - dzienne -chłonność 2200 ml
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RozmiarL dzienn€ -chłonność 2500 ml

Rozniar xL - dzienne - chłonność - 2500 ml

Odporviedź:

Nie wymagam, ale dopuszczarrr.

8, Cży Zamawiający dopuści pieluchorrrajtki o następ!łących chłonnościach wg, ISO l 1948-1:

Rozmiar M -Docne{hłonnośó - 2800 ml

Rozmiar L nocne --chłonność 3100ml

Rozmiar xL - nocne .hłoDność - 3100 ml

odpowi€dź:

Nię \łymagan, ale dopuszczam,

Pytania dotycząc€ projektu umowy:

1. Czy z^ma\yiający z8adza się aby w § 6, pkt,1,poz, 1),lit, a, kara umowna wryno§iła0,5 oź wartości
brutto nj€zrealizowanej dostawy za każó dzień opóźnienia?
odpowiedź:
Nie wyrażam zgody,

2. Czy Zama\aiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy Zostało dodane zdanie o następu.ją§ej (lub po-
dobnej) treś§i: ,,Przed rożwiązanięm umowy Zanrawiający pisenlnie wez]vie WykoDawcę do należy-
tego Wykonywania unowy,"?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutkj prawne rozwiązania umowy, celowejest aby przęd
rouwiąza iem umowy Zamawiający w€zwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy, Takie
wezwa ie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykony\łania umowy i
pozwoIi uniknąć rozwiązania umowy, a rym sanrym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są
niekorzystne dla obu stron,
odpowiedź|
Nie wyrażam zgody,

Powyższe wyjaśnienia sIWż stanowią integralną część SIWZ i należyje uwz8lędnić w przygotowanej ofercie,




