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Warszawa, dnia 14.11.2019 r. 

ZP/50-1/2019         

Do wszystkich  
Wykonawców 

Dotyczy postępowania:  pn. „Sukcesywna dostawa pieluchomajtek  dla pacjentów przebywających 
w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o.” Znak sprawy: ZP/50/2019. 
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z art. 
38 ust. 2  Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz.U. z 2019, poz. 
1843) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej.   

 
 
Dotyczy przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomjatki dla dorosłych posiadające 
barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz oraz o wymiarach: 
  

Oznaczenie rozmiaru 
Rekomendowany 
minimalny obwód 

Maksymalny obwód 
produktu 

Medium (M) 70cm (+/-10cm) 115cm (+/- 10cm) 

Large (L) 90cm (+/- 10cm) 140cm (+/- 10cm) 

Extra Large (XL) 120cm (+/- 10cm) 160cm (+/- 10cm) 

 
Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian , a wymaga wyrobu zgodnego  
z opisem w formularzu asortymentowym. 
 
Pytanie 2: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie i podtrzymanie wymogu, cytuje: „ściągacz 
taliowy z przodu i/lub z tyłu wyrobu”, który charakteryzuje produkty chłonne typu pieluchomajtki dla 
dorosłych, jakie stosowane są od wielu lat u Zamawiającego. Mamy świadomość oraz informację, że w 
ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim 
NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak 
ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności oraz brak warstwy chłonnej kierującej wilgoć do 
środa i utrzymującej z dala od skóry. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na 
dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach 
opieki długoterminowej. Utrzymanie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej 
dwóch producentów (TZMO – Seni, Essity – TENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające 
co najmniej jeden ściągacz taliowy, który umożliwia idealne dopasowanie do ciała pacjenta  
- gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości 
i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.  
 
Odpowiedź: Zamawiający  pozostawia wymogi dotyczące wyrobu medycznego zgodnie z opisem  
w formularzu asortymentowym , a zapisy SIWZ bez zmian. 
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Pytanie 3: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie i podtrzymanie wymogu, cytuje: „Wkład 
chłonny z warstwą kierującą wilgoć do środka, z dala od skóry.”, który charakteryzuje produkty chłonne 
typu pieluchomajtki dla dorosłych, jakie stosowane są od wielu lat u Zamawiającego. Mamy 
świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są 
rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty  
o najwyższych standardach: brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności oraz brak warstwy 
chłonnej kierującej wilgoć do środa i utrzymującej z dala od skóry. Posiadamy również informację  
z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie 
sprawdzają się w warunkach opieki długoterminowej. Utrzymanie powyższego rozwiązania jest 
zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch producentów (TZMO – Seni, Essity – TENA) na rynku polskim 
oferuje pieluchomajtki posiadające system szybkiego wchłaniania, który kieruje wilgoć do środka 
produktu - gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów  
o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.  
 
Odpowiedź: Zamawiający  pozostawia wymogi dotyczące wyrobu medycznego zgodnie z opisem  
w formularzu asortymentowym , a zapisy SIWZ bez zmian. 
 
 
Pytanie 4: 

Czy zamawiający dopuści do postępowania pieluchomajtki nie posiadające ściągaczy taliowych  
z przodu i z tyłu wyrobu? Dopuszczenie wyrobów z jednym lub bez ściągaczy taliowych przyczyni się do 
braku komfortu użytkownika, personelu, wycieków zawartości i częstych zmian zabrudzonej pościeli. 
Podwójne ściągacze gwarantują dobre dopasowanie pieluchomajtki  do ciała pacjenta poprzez efekt 
ciągłego przylegania wyrobu do pasa pacjenta niezależnie czy to podczas zwykłego poruszania się, 
ćwiczeń, rehabilitacji itp - dodatkowa rozciągliwość pasa w granicach 14 cm obwodu gwarantuje ścisłe 
przyleganie pieluchomajtki i utrzymywanie zawartości wewnątrz pieluchomajtki niezależnie od sytuacji 
i pozycji pacjenta. 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wyrobu posiadającego ściągacz taliowy z przodu  i /lub  z tyłu, 
zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym i SIWZ. 

 

Pytanie 5: 
Czy Zamawiający wymaga, aby cała powierzchnia wyrobu była paroprzepuszczalna? Obecny opis 
dopuszcza wyroby, które mogą mieć warstwę paroprzepuszczalną tylko na części powierzchni (np. na 
skrzydłach bocznych), co może mieć znaczący negatywny wpływ na komfort użytkownika. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z  zapisami w  SIWZ oraz w formularzu 
asortymentowym . 
 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego 
skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz 
nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc 
ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części 
(pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej 
w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania 
przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz. 
 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z  zapisami w  SIWZ oraz formularzu 
asortymentowym. 



 
Pytanie 7: 
Poz. nr 1-3 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek posiadających system 
przylepco-rzepów dopasowujących produkt do kształtu ciała pacjenta (bez ściągaczy taliowych) oraz 
widoczny wskaźnik wilgotności, który poprzez blaknięcie informuje o konieczności zmiany produktu? 
Pozostałe parametry bez zmian. Państwa zgoda na proponowany przez nas asortyment zwiększy 
konkurencyjność postępowania i umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie 
dostaw pieluchomajtek. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym. 
 

Dotyczy zapisów umowy: 
 
Pytanie 1: 
§ 3 ust. 6: czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku zmianie ulegnie 
wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku opisanym powyżej zmianie ulegnie cena 
brutto 

Pytanie 2: 
§ 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 2% wartości brutto 
niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 3: 
§ 6 ust. 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 2% wartości brutto 
niedostarczonego towaru za każdą godzinę zwłoki? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 4: 
§ 6 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej 
części umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 5: 
§ 6 ust. 4: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 2% wartości brutto 
realizowanej dostawy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
Pytanie 6: 
Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości 
w następującym zakresie:  
 
-§6 ust. 1 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części dostawy, 
 
-§6 ust. 2 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części dostawy 
 
-§6 ust. 3 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy 
 
-§6 ust. 4 do kwoty 0,5% wartości realizowanej dostawy. 
 



Państwa zgoda na proponowany przez nas asortyment zwiększy konkurencyjność postępowania  
i umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw pieluchomajtek. Należy się 
zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w 
ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej 
między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok 
SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara 
umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania,  
w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 
r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, 
gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach  
z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, 
jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia 
zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.  
Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną 
do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności 
więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu 
zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, 
że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego 
z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco 
wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może 
zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako 
nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna 
ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco 
wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną 
nierówność stron. 

 
Odpowiedź:  
- §6 ust. 1 do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części dostawy  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
- §6 ust. 2 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części dostawy 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
- §6 ust. 3 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
- §6 ust. 4 do kwoty 0,5% wartości realizowanej dostawy. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 

 
 
 
ZARZĄD SCOL 
Podpisy na oryginale 

 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Małgorzata Ludwiszewska 
sekretarz Komisji Przetargowej 



 


