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M-2373-12-10/2020 

 

 

Do Oferentów 

 

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych 

materiałów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2”. 

 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-12/2020 wpłynęły 

poniższe zapytania:  

 

 

Pytanie nr 84 

Dotyczy Dział XI wadium 

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia 

wadium. Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku  

z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono 

obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, 

uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na 

rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców 

kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku 

zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz 

pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-

gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań  

o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań  

o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania 

po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium  

w ramach postepowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności 

podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części 

uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością 

żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano 

okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące 

wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu 

niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie 

wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest 

celowe. 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 85 

Dotyczy zadanie 2 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann z nieprzezroczystym konektorem? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 86 

Dotyczy zadanie 2 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann w rozmiarze CH8 - CH22? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuści cewniki Tiemann w rozmiarze CH14-CH22 

 

Pytanie nr 87 

Dotyczy zadanie 2 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z numerycznym oznaczeniem rozmiaru na 

opakowaniu i kolorystycznym na konektorze? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 88 

Dotyczy zadanie 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej mikrochropowatej z dodatkową 

tekstura na końcach palców? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 89 

Dotyczy zadanie 9 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z włosiem wykonanym  

z polietylenu i miękką gąbką poliuretanową? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 90 

Dotyczy zadanie 10 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści szpatułki laryngologiczne w rozmiarze 150x17mm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 91 

Dotyczy zadanie 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przedłużacz do pomp o średnicy zew. 2,65mm i wew. 

1,45mm? 

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 92 

Dotyczy zadanie 17 poz. 1 

Czy Zamawiający oczekuje 100 opakowań a’1szt? 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje 100 opakowań a’144 szt. 

 

Pytanie nr 93 

Dotyczy zadanie 17 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’144szt z odpowiednim przeliczeniem? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie nr 94 

Dotyczy zadanie 19 poz. 1-2 

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o perforacji co 37,5cm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 95 

Dotyczy zadanie 19 poz. 1-2 

Czy Zamawiający podając jednostkę miary sztuka ma na myśli rolkę o długości 50m? 

Odpowiedź – Tak 

 

Pytanie nr 96 

Dotyczy zadanie 19 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 50m z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości 

(w przypadku oczekiwania innej długości rolki)? 

Odpowiedź  – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 97 

Dotyczy zadanie 19 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 80m z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości 

(w przypadku oczekiwania innej długości rolki)? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 98 

Dotyczy zadanie 19 poz. 3-4 

Czy Zamawiający podając jednostkę miary sztuka ma na myśli rolkę o długości 40m? 

Odpowiedź – Tak 

 

Pytanie nr 99 

Dotyczy zadanie 19 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 40m z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości 

(w przypadku oczekiwania innej długości rolki)? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 100 

Dotyczy zadanie 19 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 25m z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości 

(w przypadku oczekiwania innej długości rolki)? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 101 

Dotyczy zadanie 19 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze białym? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 102 

Dotyczy zadanie 19 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 103 

Dotyczy zadanie 19 poz.5 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 104 

Dotyczy zadanie 20 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, dwuwarstwowy fartuch chirurgiczny wykonany 

z włókniny SMS? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 105 

Dotyczy zadanie 20 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, dwuwarstwowy fartuch chirurgiczny  

z makietami o długości 7,5cm? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 106 

Dotyczy zadanie 20 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty dodatkowo w serwetę włókninową? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 107 

Dotyczy zadanie 20 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarach M, L, XL i XXL? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 108 

Dotyczy zadanie 20 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny wzmocniony w części 

przedniej z makietami o długości 7,5cm? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 109 

Dotyczy zadanie 20 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty dodatkowo w serwetę włókninową? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 110 

Dotyczy zadanie 21 poz. 1-4 

Czy Zamawiający dopuści serwety trzywarstwowe o gramaturze 75g/m2? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 111 

Dotyczy zadanie 21 poz. 1-4 

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 

60g/m2? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 112 

Dotyczy zadanie 21 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści trzywarstwową serwetę jałową o wymiarach 90cm x 120cm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 113 

Dotyczy zadanie 21 poz. 5-6 

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 

60g/m2? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 114 

Dotyczy zadanie 21 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową serwetę jałową z możliwością regulacji średnicy 

otworu w wymiarze 45cm x 75cm? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 115 

Dotyczy zadanie 21 poz. 7-8 

Czy Zamawiający dopuści serwety trzywarstwowe o gramaturze 75g/m2? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 116 

Dotyczy zadanie 21 poz. 7-8 

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 

60g/m2? 

Odpowiedź –Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 117 

Dotyczy zadanie 21 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 118 

Dotyczy zadanie 21 poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 119 

Dotyczy zadanie 21 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm? 

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 120 

Dotyczy zadanie 21 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie nr 121 

Dotyczy zadanie 23 poz. 1-15 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szwów pakowanych w sterylne, podwójne szczelnie 

zamknięte saszetki tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew, następnie 

papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu w języku polskim i opakowanie zewnętrzne 

folia – papier? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 122 

Dotyczy zadanie 23 poz. 1-15 

Czy Zamawiający wymaga aby saszetki posiadały szeroki makiet nie posiadający sklejonych 

brzegów ułatwiający sprawne otwarcie saszetki o długości min 2 cm? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 123 

Dotyczy zadanie 32 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym  

o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona  

w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 

rozwijania? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 124 

Dotyczy zadanie 32 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem 

samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami 

przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem 

samouszczelniającym 

• 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm 

• 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 

• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm 

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu  

o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 125 

Dotyczy zadanie 32 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 

• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm 

• 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm  
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• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu  

o wymiarach 150 cm x 190 cm. 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 126 

Dotyczy zadanie 34 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z folii polietylenowej? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 127 

Dotyczy zadanie 35 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę 2000 opak kieliszków a’90 sztuk? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 128 

Dotyczy zadanie 36 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m2? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 129 

Dotyczy zadanie 38 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; 

przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość  71 cm, długość 116 

cm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 130 

Dotyczy zadanie 38 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; 

przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość  71 cm, długość 180 

cm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 131 

Dotyczy zadanie 39 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny o wykonany w całości z perforowanej włókniny 

wiskozowej o gramaturze 25g/m2? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 132 

Dotyczy zadanie 39 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 133 

Dotyczy zadanie 43 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę golarki wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej chromem? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 134 

Dotyczy zadanie 47 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z polietylenu? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 135 

Dotyczy zadanie 49 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne skalowane co 2cm, z informacją o rozmiarze rurki 

w trzech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz na korpusie rurki)? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 136 

Dotyczy zadanie 52 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści myjkę jednorazowego użytku w formie rękawicy wykonaną  

z materiału włókninowego Molton o gramaturze 75 g/m², miękką, bez zawartości środka 

myjącego? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 137 

Dotyczy zadanie 52 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy o chłonności min. 1177ml? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie nr 138 

Dotyczy zadanie 52 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany po 25 szt. z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytanie nr 139 

Dotyczy zadanie 57 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

 

Pytanie nr 140 

Dotyczy zadanie 57 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowego użytku tylko w kolorze zielonym? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

 

Pytanie nr 141 

Dotyczy zadanie 57 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli jednorazowego użytku w kolorze zielonym lub 

białym? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie nr 142 

Dotyczy zadanie 69 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania cewników i sond z dwustopniowym 

systemem aplikacji tj.2 mocowania do skóry i 2 mocowania cewnika? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 143 

Dotyczy zadanie 69 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hypoalergiczny do mocowania cewników donosowych 

tylko w rozmiarze  7cmx 7,1cm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 144 

Dotyczy zadanie 69 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hypoalergiczny do mocowania cewników donosowych 

pakowany w standardowy kartonik  po 50 sztuk z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

 
 

 

 

 

Elżbieta Czeszewska 

…………………………….…….. 

Dyrektor 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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