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Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań  
 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ  

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.04.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, 
na:„Dostawę pieluch jednorazowych” - Znak sprawy: AZP-381-16/16 
 
Pytania do SWIZ: 
 
Poz. 2-5: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i czy na pewno wymaga pieluch 
jednorazowych z wycięciem na kikut pępowiny? Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego 
zapisu. 
Odpowiedź:   Zamawiający  dopuszcza zaoferowanie pieluch jednorazowych bez wycięcia na 
kikut pępowiny. 
Poz. 1-5: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, 
aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci 
Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do 
oferty? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ pkt7.4. Zamawiający dopuszcza pozytywną opinię 
użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka. 
Poz. 6-9: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne 
ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała 
pacjenta, oraz posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na 
zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?  
Odpowiedź: TAK. 
Poz. 7 i 9: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów 
odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających 
pacjentowi komfort użytkowania? Na polskim rynku pojawiły się oferty proponujące w 
rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 
160cm. W wyniku, czego dany wykonawca proponuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze 
L.  
Odpowiedź: TAK.  Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów 
odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających 
pacjentowi komfort użytkowania. 
 
 
Pytania do SWIZ: 

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: Zgodnie z projektem umowy § 5 pkt 4 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od 

umowy była naliczana od niezrealizowanej części umowy?  
Odpowiedź:. Zgodnie z projektem umowy § 6 pkt 1 d. 

3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze 
zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?  

Odpowiedź:  Zgodnie z projektem umowy § 5 pkt 2. 
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Sprawę prowadzi: 
Mirosława Turzańska 
Tel. 61 8506 295 
 
 


