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CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 
00-322 Warszawa 
ul. Krakowskie Przedmieście 62 

NIP 5212765135 
 
 

Wszyscy oferenci 
 
Dotyczy: przetarg nieograniczony na pieluchomajtki i podkłady higieniczne 
 

Odpowiedzi na pytania skierowane do zamawiającego, w związku z treścią SIWZ w przetargu ogłoszonym w 
dniu 2014.12.19 – pytania otrzymane w dniu 2014.12.22  

 
1. Pytanie numer 1 (zadanie nr 1). 

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze M o obwodzie w pasie 73-
122cm? 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

2. Pytanie numer 2 (zadanie nr 1). 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie w pasie 92-
144cm? 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

3. Pytanie numer 3 (zadanie nr 1). 
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści złożenie oferty ma pieluchomajtki M dzienne o chłonności 
2276ml oraz pieluchomajtki L dzienne o chłonności 2410ml, a więc o większej chłonności od produktów 
opisanych w SIWZ? 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

4. Pytanie numer 4 (zadanie nr 1). 
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L 
nocne o minimalnej chłonności 2450 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez 
zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2600 ml w rozmiarze L a chłonnością oferowanego produktu 
tj. 2450 ml w rozmiarze L w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania 
wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg, 
międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań 
przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w 
zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań 
przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 150 
ml przy rozmiarze L. 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

5. Pytanie numer 5. 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania ściągaczy taliowych dla pieluchomajtek. 
TAK jak w SIWZ. 
 

6. Pytanie numer 6 (zadanie nr 2 poz.3) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek nocnych o rozmiarze 110-170 cm o 
podwyższonym (nocnym) poziomie chłonności? 
TAK jak w SIWZ. 
 

7. Pytanie numer 7. 
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki – obwód w pasie – M 75-110 cm, L 110-150 cm, XL 150-170 cm  
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

 
 
 



8. Pytanie numer 8 . 
Czy Zamawiający wyodrębni z zadania numer 1 L.p. 3 tj. podkłady chłonne jednorazowe tworząc dla 
powyższego odrębny pakiet (zadanie)? Wyodrębnienie powyższego pozwoli na uzyskanie przez 
Zamawiającego ofert konkurencyjnych cenowo.  
TAK jak w SIWZ. 
 

9. Pytanie numer 9 (zadanie 1 poz.1). 
Czy Zamawiający wymaga zastosowania przylepcorzepów, które  przeciwdziałają  rozrywaniu włókniny 
wierzchniej przy wielokrotnym odpinaniu i zapinaniu? 
TAK jak w SIWZ. 
 

10. Pytanie numer 10 (zadanie 1 poz.2). 
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dzienne w rozmiarze M, o obwodzie w pasie 75-110cm? 
Zamawiający dopuszcza. 
 

11. Pytanie numer 11 (zadanie 1 poz.2). 
Czy Zamawiający dopuści pieluchy posiadające warstwę izolacyjną z foli PE w części centralnej oraz 
włókniny w obszarze bioder? 
Zamawiający dopuszcza. 

 

12. Pytanie numer 12 (zadanie 1 poz.2). 
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dopasowane anatomicznie, z folią izolacyjną, posiadające 
podwójny wkład chłonny z suberabsorbentem, elastyczną przędzę w części pachwinowej, falbanki 
boczne z dodatkowymi zakładkami wewnętrznymi zapobiegającymi wyciekom, podwójne przylepce, 
indykator wilgoci na zewnątrz, nie posiadające lateksowych elementów, które spełniające wymogi 
chłonności? 
Zamawiający dopuszcza. 

 

13. Pytanie numer 13 (zadanie 2 poz.1-2). 
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dzienne w rozm. XL, o obwodzie w pasie  130-170cm? 
Zamawiający dopuszcza. 
 

14. Pytanie numer 14 (zadanie 2 poz.2). 
Czy Zamawiający dopuści pieluchy posiadające warstwę izolacyjną z foli PE w części centralnej oraz 
włókniny w obszarze bioder? 
Zamawiający dopuszcza. 
 

15. Pytanie numer 15 (zadanie 2 poz.2). 
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dopasowane anatomicznie, z folią izolacyjną, posiadające 
podwójny wkład chłonny z suberabsorbentem, elastyczną przędzę w części pachwinowej, falbanki 
boczne z dodatkowymi zakładkami wewnętrznymi zapobiegającymi wyciekom, podwójne przylepce, 
indykator wilgoci na zewnątrz, nie posiadające lateksowych elementów, które spełniające wymogi 
chłonności? 
Zamawiający dopuszcza. 
 

16. Pytanie numer 16 (zadanie 1 poz.1, zadanie 2 poz.1-3). 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających falbanki boczne skierowane na zewnątrz, co 
zapobiega bocznym wyciekom? 
TAK jak w SIWZ. 
 

17. Pytanie numer 17 (pytanie do umowy). 
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 
DNI ROBOCZE to dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

18. Pytanie numer 18 (pytanie do umowy). 
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? 



TAK - zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie, w wyjątkowych sytuacjach, zamienników, ale o 
parametrach nie gorszych niż towarów zaoferowanych w tym postępowaniu i w takiej samej 
cenie. 
 

19. Pytanie numer 19 (pytanie do umowy). 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej 
stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

TAK – zapisano w umowie § 4 pkt 3  (w okresie trwania umowy ceny mogą ulec zmianie tylko w 
przypadku zmiany stawek podatkowych  wprowadzonych powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, za zgodą Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu wraz z uzasadnieniem zmian z 
zastrzeżeniem §1 ust. 4. W związku z tym zmianie może ulec wyłącznie cena brutto). 
 
 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na pytania stają się 
integralną częścią istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy 
składaniu ofert. 

     
 

 
 
 
 
 

 

 

   
 

 
Dyrektor CARITAS AW 
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Ks. Zbigniew Zembrzuski 


