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Institute of Mother and Child 

L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

    Warszawa, 19 kwietnia 2016 roku 
A/ZP/SZP.251-17/16 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-17/16 na dostawę: 
 

„Środków czystościowych i artykułów higienicznych” 
 
Pytanie nr 1 – dot.  SIWZ 
Czy Zamawiający potwierdza, że do zadanie 4 nie jest wymagane oświadczenie, że Oferent 
na każde żądanie Zamawiającego w trakcie badania ofert przedłoży dokumenty 
potwierdzające spektrum i czas działania oferowanych preparatów?  
Odpowiedź nr 1  
Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.  
 
Pytanie nr 2 – dot. zadania nr 4, poz. 1-3  
Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, 
Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, 
które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz 
jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do 
oferty? 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z rozdz. IV SIWZ odpowiednio do przedmiotu 
zamówienia.  
 
Pytanie nr 3 – dot. zadania nr 4, poz. 1-3  
Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby 
pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii 
Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? 
Odpowiedź nr 3 
Nie, Zamawiający nie wymaga powyższego. 
 
Pytanie nr 4 – dot. zadania nr  4, poz. 4 i 6 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni oraz 
posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne 
dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta? 
Odpowiedź nr 4 
Nie, Zamawiający nie wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni oraz 
posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne 
dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta. 
 
Pytanie nr 5 – dot. zadania nr 4 i 6  
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pochodzących od jednego 
producenta?  
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Odpowiedź nr 5 
Nie, Zamawiający nie wymaga w zadaniu nr 4 poz. 4 i 6 zaoferowania pieluchomajtek 
pochodzących od jednego producenta. 
 
Pytanie nr 6 – dot. zadania nr 4, poz. 4 
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie bioder 40-60cm?  
Odpowiedź nr 6 
Nie, Zamawiający nie wymaga pieluchomajtek o obwodzie bioder 40-60cm. 
 
Pytanie nr 7 – dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w §3 ust. 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało 
zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była 
zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli 
także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności 
wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 
Odpowiedź nr 7 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 8 - dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w przypadku odstąpienia od 
umowy do wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy? 
Odpowiedź nr 8 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie nr 9 - dot. projektu umowy 
Czy Zamawiający może określić, jaki procent umowy zostanie przez niego na pewno 
zrealizowany?  
Odpowiedź nr 9 
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 5 ust. 5 wzoru umowy „Zamawiający zastrzega sobie 
prawo niewykorzystania do 30% łącznej wartości towarów określonych w tabeli 
asortymentowo - cenowej (załącznik do umowy)”. 
 
Pytanie nr 10- dot. zadania nr 4,  poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pieluchy pakowane po 24 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź nr 10 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pieluchy pakowane po 24 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w „górę”. 
 
Pytanie nr 11 – dot. zadania nr 4, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pieluchy 7-14kg pakowane po 54 szt.  
z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź nr 11 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 12 – dot. zadania nr 4, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pieluchy 10-16kg pakowane po 50 szt.  
z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź nr 12 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie nr 13 – zadania nr 4, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pieluchy 12-22kg pakowane po 72 szt.  
z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź nr 13 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
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Pytanie nr 14 - dot. zadania nr 4, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pieluchy 15-30kg pakowane po 30 szt.  
z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź nr 14 
Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pieluchy 15-30kg pakowane po 30 szt.  
z odpowiednim przeliczeniem ilości w „górę”. 
 
Pytanie nr 15 – dot. zadania nr 4, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pieluchy pakowane po 30 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź nr 15 
Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pieluchy pakowane po 30 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości w „górę”. 
 
Pytanie nr 16 – dot. zadania nr 4, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pieluchy pakowane po 24 szt. z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź nr 16 

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pieluchy pakowane po 24 szt.  
z odpowiednim przeliczeniem ilości w „górę”. 
 
 
 
                                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
  
            Mariola Sidorowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne 
potwierdzenie otrzymania załączonej informacji. 
 
Wyjaśnienia SIWZ zostały zamieszczone na stronie  
Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 19 kwietnia 2016 r. 

http://www.imid.med.pl/

