
                 Zamość, dnia  25 listopada 2022 r

   AT.Z.2150.44.3.2022

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do postepowania AT.Z 2150.44.3.2022

          Samodzielny Publiczny Szpital  Wojewódzki  im. Papieża Jana Pawła II  w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10  informuje, że do postępowania pn.”Dostawę pieluchomajtek dla
dorosłych.”: wpłynęło 13 pytań.

                 Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedźi:

1.„W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania
wyrobów  medycznych,  co  do  których  producenci  określili  specjalne  warunki
magazynowania  i transportu (np.  dla  strzykawek, przyrządów wymagana temperatura
wynosi  10-35  stopni  Celsjusza,  igieł,  cewników,  zgłębników  5-37  stopni  Celsjusza,
rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40 stopni Celsjusza), prosimy o wyjaśnienie
czy  i w  jaki  sposób  Zamawiający  będzie  sprawdzał  czy  zakupiony  produkt  był
magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy
nadmienić,  że  zgodnie  z nowym  rozporządzeniem  unijnym  (UE)  2017/745
(rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek
magazynowania  lub  transportu  zgodnie  z  warunkami  określonymi  przez  producenta.
Nieprzestrzeganie  tych  warunków  rodzi  dla  Zmawiającego  ryzyko  użytkowania
uszkodzonych w transporcie produktów. „

                  ODPOWIEDŹ: NIE

2.„Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem  unijnym  (UE)
2017/745,  art. 14, pkt 3 (rozporządzenie  MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić,  że w
czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają
być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?”

                 ODPOWIEDŹ: NIE

3.„Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w  rozporządzeniu
unijnym  (UE)  2017/745,  art.  14,  pkt 3 (rozporządzenie  MDR) Zamawiający wymaga
przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu  tj. samochodów z zabudową
typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?”

                  ODPOWIEDŹ: NIE

4.„Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w  rozporządzeniu
unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza  



możliwość wykonywania  dostaw za pomocą standardowej usługi  kurierskiej  bez  
możliwości rejestracji i wydruku temperatury?” 

                ODPOWIEDŹ: NIE

      5.„Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (załącznik  1,  pozycja  
1) pieluchomajtki  dla dorosłych  w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm
- 160cm?”

            ODPOWIEDŹ: Zgodnie z OPZ.

6.„Czy  Zamawiający  dopuści  w  przedmiocie  zamówienia  (załącznik  1,  pozycja
2) pieluchomajtki  dla  dorosłych  w  rozmiarze  XL  o  rekomendowanym  obwodzie
120cm – 170cm?”

                        ODPOWIEDŹ: Zgodnie z OPZ.

7.„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia  (załącznik nr 1, pozycje 1 i
2)  pieluchomajtek  dla  dorosłych,  które  posiadają  podwójny  wkład  chłonny  z
systemem szybkiego wchłaniania? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że
przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co produkt
chłonny nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.”

                        ODPOWIEDŹ: Zgodnie z OPZ.

8.„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 1, pozycje 1 i
2) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni,
które są pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej  powierzchni  -  w części
centralnej i bocznej?”

                  ODPOWIEDŹ: Zgodnie z OPZ.

9.„Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia  (załącznik nr 1, pozycje
1 i  2)  złożenia oferty na pieluchomajtki,  których wskaźnik wilgotności  całkowicie
zanika po kontakcie  z  wilgocią  co może wprowadzać w błąd opiekuna,  który nie
będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy
jeszcze nie?”

                       ODPOWIEDŹ: Zgodnie z OPZ.

                          „Pytania dot. SWZ:”
            10. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej, z   

      podpisem kwalifikowanym, bądź w formie skanu?”

                      ODPOWIEDŹ: NIE

                       „Pytania dot. przedmiotu zamówienia:”
       11.„Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik     

   wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany  
   pieluchomajtki?”

                 ODPOWIEDŹ: Zgodnie z OPZ.

        12„Czyli Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o obwodach:”



                   - L – 100-150cm;
                  - XL – 130-170cm?

                  ODPOWIEDŹ: Zgodnie z OPZ.

    13„Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane z materiału oddychającego na całej
powierzchni  pieluchomajtki,  tj.  warstwa  paroprzepuszczalna  w  części  centralnej,  
włóknina w obszarze bioder. „

        
                 ODPOWIEDŹ: Zgodnie z OPZ.

              Adam Fimiarz
                                                                                         /-/

                                                                                         Dyrektor
                                                                                                                  Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

                                                                                                                                im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

 

                   

                                                       
                                                         
                                                         

                         


