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Do oferentów 
 

 
Dotyczy: postępowania nr M-2373-05/2022 na „Zakup i sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych dla 

Działu Farmacji Szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”. 

 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-05/2022 wpłynęły poniższe 

zapytania: 
 

 
Pytanie nr 1 
 
Zad. 5 a poz. 1 
W związku z tym, że opatrunki te są oferowane wyłączenie w opakowaniach a`5 sztuk prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający oczekuje jednego op. a`5 sztuk, czy też dwóch opakowań a`5 sztuk tj. 10 sztuk opatrunku? 
 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza opakowanie a” 5 szt, czyli 2 opakowania – 10 szt. 
 
Pytanie nr 2 
Zad. 5a poz. 3 
W związku z tym, że opatrunek zgodny z opisem występuje w rozmiarze 10x12cm ( a nie jak jest podane w 
formularzu cenowym 10x10cm) prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x12cm. 
 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza opatrunek rozm. 10x12cm. 
 
 
Pytanie nr 3 
Zad. 5a poz. 6 
W związku z tym, że opatrunek zgodny z opisem występuje w rozmiarze 10x12cm lub 15x20xm ( a nie jak jest 
podane w formularzu cenowym 12x12cm) prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje opatrunku w 
rozmiarze 10x12cm (tak jak w pozycji nr 5), czy też większego rozmiaru 15x20cm. 
 

Odpowiedź -  Zamawiający dopuszcza opakowanie o rozm. 10x12cm 

 
Pytanie nr 4 
Zad. 5 a poz. 7 
W związku z tym, że opatrunki te są oferowane wyłączenie w opakowaniach a`10 sztuk prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający oczekuje czterech opakowań a`10 sztuk tj. 40 sztuk opatrunków, czy też pięciu opakowań a`10 sztuk, 
tj. 50 sztuk opatrunków? 
 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza op.'10 szt. czyli 5 opakowań – 50 szt. 
 
Pytanie nr 5 
Zad. 5 a poz. 8 
W związku z tym, że opatrunki te są oferowane wyłączenie w opakowaniach a`5 sztuk prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający oczekuje dwóch opakowań a`5 sztuk, tj. 10 sztuk opatrunków, czy też trzech opakowań a`5 sztuk, tj. 
15 sztuk opatrunków? 
 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza op.'a 5 szt. tj. 2 opakowania – 10 szt. 
 
Pytanie nr 6 
Zad. 5 a poz. 10 
W związku z tym, że opatrunki te są oferowane wyłączenie w opakowaniach a`10 sztuk prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający oczekuje dwóch opakowań a`10 sztuk, tj. 20 sztuk opatrunków, czy też trzech opakowań a`10 sztuk, 
tj. 30 sztuk opatrunków? 
 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza op.” a 10 szt. tj. 3 opakowania – 30 szt. 
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Pytanie nr 7 
Zad. 5 a poz. 12 
W związku z tym, że opatrunki te są oferowane wyłączenie w opakowaniach a`10 sztuk prosimy o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający oczekuje trzech opakowań a`10 sztuk, tj. 30 sztuk opatrunków, czy też czterech opakowań a`10 
sztuk, tj. 40 sztuk opatrunków? 
 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza op.'a 10szt. czyli 4 opakowania – 40szt. 
 
Pytanie nr 8 
Zad. 5 a poz. 13 
W związku z tym, że opatrunki te są oferowane wyłączenie w opakowaniach a`10 sztuk prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający oczekuje jednego opakowania a`10 sztuk, tj. 10 sztuk opatrunków. 
 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza op.'a 10szt. tj. 1 opakowanie – 10 szt. 
 
Pytanie nr 9 
Zad. 5a wszystkie pozycje 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku oferowanie opatrunków, które są wyrobami medycznymi Zamawiający 
nie będzie wymagał od Wykonawcy posiadania koncesji. W przypadku, gdy będzie wymagał prosimy o 
dopuszczenie możliwości złożenie oferty przez Wykonawcę, który nie posiada koncesji. 
 
Odpowiedź – Zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022.974) Zamawiający wymaga 
posiadanie koncesji lub potwierdzenia o złożeniu wniosku. 
 
  
 
 
 

Elżbieta Czeszewska 

……………………………………….. 
Dyrektor 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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