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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DO HIGIENY PACJENTÓW DLA CO-I W 

WARSZAWIE  

                                                                                Warszawa, 2015 – 09 - 11 

  Do uczestników postępowania 

 

Dotyczy: dostawę środków do higieny pacjentów dla CO-I w Warszawie, numer sprawy 

PN – 62/15/MJ 

 

W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 

 

Pytanie nr 1 (dotyczy pakietu nr 1 poz.3) 

Czy Zamawiający dopuści myjkę do ciała o rozmiarze 12cm x 20cm? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga). 

 

Pytanie nr 2 (dotyczy pakietu nr 2) 

Czy zamawiający dopuści  w pakiecie nr 2 myjki: 

„Ściereczka do pełnej lub częściowej toalety pacjenta zawierająca środek myjący , 

oczyszczający i nawilżający oraz środek antyseptyczny, bez konieczności spłukiwania, nie 

zawierająca środków alergizujących. 

 Używana także dla pacjentów z nietrzymaniem stolca i moczu. Rozmiar: nie mniejsze niż 

12x20x0,5 cm, w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 24 sztuk. 

Środek myjący, żel posiada raport bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego.”  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza myjki nie mniejsze niż 12x20x0,5 cm (ale nie wymaga), w 

opakowaniach jednostkowych nie większych niż 24 sztuk (ale nie wymaga) z odpowiednim 

przeliczeniem w formularzu cenowym. 

 

 

 

Pytanie nr 3 (dotyczy pakietu nr 2 poz. 1) 

Czy Zamawiający dopuści ściereczki konfekcjonowane w opakowaniach do 40 szt co 

umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów a w konsekwencji może w 

wpłynąć na obniżenie wartości pakietu? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. 

 
Pytanie nr 4 (dotyczy pakietu nr 1 poz. 3) 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy myjki mają być ze spłukiwaniem czy bez 

spłukiwania ? 

 

Odpowiedź 

Bez spłukiwania 
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Pytanie nr 5 (dotyczy pakietu nr 1 poz. 3) 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek o gramaturze 35 g  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga). 

 

Pytanie nr 6 (dotyczy pakietu nr 1 poz. 3) 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w formie rękawicy w rozmiarze 23 cm x 15,5 

cm (+/- 1,0cm), spełniających pozostałe zapisy SIWZ 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga). 

 

Pytanie nr 7 (dotyczy pakietu nr 1 poz. 4) 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w formie rękawic w rozmiarach 15 cm x 21 

cm (+/- 1,0cm), spełniających pozostałe zapisy SIWZ 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga). 

 

Pytanie nr 8 (dotyczy pakietu nr 2 poz. 1) 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjek w formie rękawic w rozmiarach 15 cm x 21 

cm (+/- 1,0cm), spełniających pozostałe zapisy SIWZ 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga). 

 

Pytanie nr 9 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 1) 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ściereczki w pozycji 1  mają być dedykowane 

tylko  dla pacjentów z odleżynami i nietrzymaniem moczu i stolca (do okolicy krzyżowo – 

pośladkowej), gdyż ściereczki pielęgnacyjne do toalety całego pacjenta są zapotrzebowane w 

innym pakiecie ? 

 

Odpowiedź 

Tak, tylko dla pacjentów z odleżynami i nietrzymaniem moczu i stolca (do okolicy krzyżowo 

– pośladkowej).  

 

Pytanie nr 10 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 1) 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ściereczek z simetykonem, pakowanych po 8 sztuk z 

odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. 

 

Pytanie nr 11 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 2) 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ściereczek pakowanych po 24 sztuki w opakowaniu 

z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym – będącego bardziej ekonomicznym 

rozwiązaniem. Opakowanie, które zamierzamy zaoferować jest opakowaniem typu flip-top, 
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które umożliwia wielokrotne otwarcie i ponowne zamknięcie opakowania po wyjęciu 

ściereczki barierowej, spełniającego pozostałe warunki SIWZ 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. 

 

 

Pytanie nr 12 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 i 2) 

Ponieważ istotą produktów ochronnych umożliwiających  kompleksową opiekę pacjenta z 

nietrzymaniem moczu i stolca jest ochrona skóry pacjenta (poprzez stworzenie bariery ) przed 

tzw. zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca ( tzw. IAD – Incontinence-

Associated Dermatitis) będącego bardzo istotnym powszechnie znanym czynnikiem ryzyka w 

powstawaniu niezwykle kosztownych w leczeniu odleżyn, szczególnie ważne jest stosowanie 

skutecznych i specjalnie dedykowanych do ochrony skóry pacjenta z nietrzymaniem moczu i 

stolca produktów  posiadających udowodnione działanie klinicznie. 

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie czy w związku z 

przeznaczeniem ściereczek do toalety pacjenta z odleżynami i nietrzymaniem moczu i stolca 

oferowane ściereczki powinny posiadać badania kliniczne, potwierdzające ich skuteczność w 

redukcji zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy 

krzyżowo – pośladkowej, przedstawione do wglądu Zamawiającego wraz z ofertą? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga badań klinicznych. 

 

 

Pytanie nr 13 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 i 2) 

Czy zawartość dimetikonu w każdej ściereczce powinna wynosić min. 3% , co zapewnia 

powstanie skutecznej bariery - przezroczystej i paroprzepuszczalnej (przepuszczalnej dla 

powietrza) oraz jednocześnie hydrofobowej (izolującej od wilgoci)  co chroni pacjenta przed 

zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu i stolca i jednocześnie stanowi 

profilaktykę p/odleżynową u pacjenta z nietrzymaniem moczu i stolca?  

 

Odpowiedź 

Zamawiający w pozycji nr 1 nie wymaga konkretnego stężenia dimetikonu, tym samym 

dopuszcza preparaty z zawartości min.3% dimetikonu (ale nie wymaga) chroniące pacjenta 

przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu i stolca.  

W pozycji nr 2 Zamawiający dopuszcza środki z dimetikonem i nie wymaga jego 

minimalnego 3% stężenia chroniące pacjenta przed zapaleniem skóry związanym z 

nietrzymaniem moczu i stolca. 

 

 

Pytanie nr 14 (dotyczy pakietu nr 3 poz. 3) 

Czy wymienione elementy zestawu (kompletu) do 24 godzinnej toalety jamy ustnej dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie powinny być jednorazowego użytku oraz czy 

powinny być fabrycznie zapakowane w gotowym do użycia opakowaniu jednostkowym 

pełniącym  jednocześnie funkcję pojemnika, opakowanie jednostkowe  pozwalające na 

wykonanie jednej procedury toalety jamy ustnej u jednego pacjenta bez konieczności 

kompletowania poszczególnych składników zestawu pakowanych osobno co jest 

rozwiązaniem bezpiecznym pod względem epidemiologicznym?   
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Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby zestaw był jednorazowego użytku, w całości zapakowany 

fabrycznie, gotowy do użycia na jedną procedurę u jednego pacjenta bez konieczności 

kompletowania poszczególnych składników zestawu pakowanych osobno. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 

dzień 22 września 2015 r. (godziny i miejsce pozostają bez zmian). 
 
 

 

p.o. Kierownika Działu 

Zamówień Publicznych 

                i Zaopatrzenia 

                                                      Mariola Balikowska 
 
 


