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Pytania i odpowiedzi
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na dostawę produktów
do pielęgnacji ciała dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Pytanie 1 Zadanie 1
Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 400ml, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2 Zadanie 4
Czy Zamawiający dopuści myjki do mycia ciała w formie rękawicy niewymagające spłukiwania oraz
namaczania z możliwością podgrzania w mikrofalówce (30 sek. w 800W), w rozmiarze 15 cm x 22cm,
zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine, zarejestrowane,
jako kosmetyk, pakowane a’8szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3 Zadanie 4
Czy Zamawiający dopuści rekawice zawierające aloes zamiast allantoniny? Aloes charakteryzuje się
właściowosciami gojącymi i łagodzącymi stany zapalne. Prosimy także o dopuszczenie opakowań po 8 szt, z
przeliczeniem ilości tj. 4.375 op.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4 zadanie 4
Prosimy o dopuszczenie myjek spełniajacych wszystkie wymogi SIWZ z zawartością gliceryny. Oferowane
myjki nie wymagają użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp. Myjki o wymiarach wiekszych
niż wymagane tj 33x22 pakowane po 10 szt. z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej do
temperatury ciała pacjenta.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5 Pakiet 1i 4 w związku z pkt.VI c)SIWZ
W zwiazku z zapisemw pkt.VI c) SIWZ proszę o ptwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający
w pakiecie 1 oraz pakiecie 4 wymaga dokumentów dopuszczających do obrotu dla produktów
zarejestrowanych jako kosmetyki
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadania: 1,2): przedłożenie kart produktowych / kart
technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych

ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić,
że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak
również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO
11948.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 1): piankę do czyszczenia i pielęgnacji o
pojemności 400 ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8
Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 2) pieluchomajtek dla dorosłych, które
nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy 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 środka 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. Niedopuszczenie
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 gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i
zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9
W związku z ustaleniem kryteriów jakościowych dla zadania 1 i 2 zwracamy się z zapytaniem, jak będzie
wyglądała procedura (w jaki sposób będą mierzone) wymienione poniżej parametry:
•
o
o
•
o
o
o

dla zadania 1:
Niwelowanie zapachu,
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń,
dla zadania 2:
Chłonność,
Przylepność rzepów/możliwość powtórnego zapinania,
Nie zwijanie się podkładu?

Należy nadmienić, że do zbadania parametru takiego jak „chłonność” stosowana jest specjalna aparatura
zgodnie z normą ISO 11948-1. Badanie poziomu chłonności pieluchomajtki w inny sposób niż podany w
wymienionej wcześniej normie jest obarczony błędem, gdyż jest to subiektywna opinia osoby
przeprowadzającej test i może uniemożliwić uczciwą konkurencję, co jest niezgodne z PZP. Poziom
chłonności, składowe produktu (przylepcorzepy wielokrotnego użytku; składnik niwelujący zapach, składnik
usuwający zanieczyszczenia) powinny znajdować się w kartach produktowych i naszym zdaniem według
tego dokumentu powinna być dokonana ocena jakościowa.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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