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Certyfikat Jakości 
ISO 9001-2015 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie 
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 

 

Koszalin, dnia 27.01.2021 r. 
M-2373-12-11/2020 
 
 

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 145 

Dotyczy zadania nr 46 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną, nie zawierającą PCV oraz szkodliwych 

ftalanów, przeźroczysta kopuła zapewniająca doskonałą widoczność wykonana z TPU? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 146 

Dotyczy zadania nr 47 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonaną z PE – o mlecznym zabarwieniu? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 147 

Dotyczy zadania nr 49 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną skalowaną co 2 cm? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 148 

Dotyczy zadania nr 49 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści informację o rozmiarze rurki w trzech miejscach? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 149 

Dotyczy zadania nr 52 poz. 1  

Czy Zamawiający ma na myśli myjkę suchą bez mydła? 

Odpowiedź – Tak 

 

Pytanie nr 150 

Dotyczy zadania nr 52 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści podkłady o min. chłonności 1700ml? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie nr 151 

Dotyczy zadania nr 63 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści opaskę mikrobiologicznie czystą? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 152 

Dotyczy zadania nr 63 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 153 

Dotyczy zadania nr 24  

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 24 nici w pojedynczym aluminiowym opakowaniu 

sterylizacyjnym. Czy rozumieć przez to należy, że nić po wyciągnięciu z opakowania 

zbiorczego (pudełka)  ma być zapakowana jedynie w pojedyncze opakowanie aluminiowe? 

Taki sposób pakowania ułatwia wyciągnięcie nitki ze sterylnego opakowania i jednocześnie 

zapewnia, aby raz wyciągnięta nitka, która znalazła się na sterylnym stole, nie trafiła  

z powrotem w obszar niesterylny. 

Odpowiedź – Tak 

 

Pytanie nr 154 

Dotyczy zadania nr 24  

Zamawiający w zadaniu nr 24 wymaga pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia 

nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Proszę  

o doprecyzowanie czy poprzez zapis ten rozumieć należy taki sposób pakowania szwów, aby 

wymienione parametry nici były dostępne na każdym kolejnym etapie otwarcia nitki tj. od jej 

wyciągnięcia z opakowania zbiorczego aż po wyciągnięcie z ostatniego opakowania, tak aby 

produkt bez opakowania znajdujący się na sterylnym stole był nadal w pełni identyfikowalny. 

Eliminuje to ryzyko użycia niewłaściwego szwu w polu operacyjnym. 

Odpowiedź – Tak 

 

Pytanie nr 155 

Dotyczy zadania nr 24 poz. 1 i 2 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 poz. 1 i 2 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Przy tak 

dużym rozmiarze igły (36mm) i dużej średnicy szwu (USP: 1 i 0) rekomendujemy igły 

wzmocnione, aby zmniejszy ryzyko ich wygięcia.  

Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 156 

Dotyczy zadania nr 24 poz. 1  

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 poz. 1 dopuści szew o długości 70cm?. 

Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 157 

Dotyczy zadania nr 24 poz. 3 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 poz. 3 dopuści igłę okrągłą 26mm przy pozostały 

parametrach zgodnych z SIWZ?. 

Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie nr 158 

Dotyczy zadania nr 24 poz. 3 

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie proszę o dopuszczenie dla pozycji 

nr 3 igły okrągłej wzmocnionej 27mm. 

Odpowiedź – Tak, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 159 

Dotyczy zadania nr 25 

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 25 nici w pojedynczym aluminiowym opakowaniu 

sterylizacyjnym. Czy rozumieć przez to należy, że nić po wyciągnięciu z opakowania 

zbiorczego (pudełka)  ma być zapakowana jedynie w pojedyncze opakowanie aluminiowe? 

Taki sposób pakowania ułatwia wyciągnięcie nitki ze sterylnego opakowania i jednocześnie 

zapewnia, aby raz wyciągnięta nitka, która znalazła się na sterylnym stole, nie trafiła  

z powrotem w obszar niesterylny. 

Odpowiedź – Tak 

 

Pytanie nr 160 

Dotyczy zadania nr 25 

Zamawiający w zadaniu nr 25 wymaga pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia 

nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Proszę  

o doprecyzowanie czy poprzez zapis ten rozumieć należy taki sposób pakowania szwów, aby 

wymienione parametry nici były dostępne na każdym kolejnym etapie otwarcia nitki tj. od jej 

wyciągnięcia z opakowania zbiorczego aż po wyciągnięcie z ostatniego opakowania, tak aby 

produkt bez opakowania znajdujący się na sterylnym stole był nadal w pełni identyfikowalny. 

Eliminuje to ryzyko użycia niewłaściwego szwu w polu operacyjnym. 

Odpowiedź – Tak 

 

Pytanie nr 161 

Dotyczy zadania nr 26 poz.1-5 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 26 poz. 1-5 dopuści szwy Serafit, renomowanego 

niemieckiego producenta, które sterylizowane są tlenkiem etylenu przy pozostałych 

parametrach zgodnych z SIWZ? Wymagany sposób sterylizacji (promieniowanie gamma) 

właściwy jest tylko dla szwów szybko wchłanialnych. Poprzez taki sposób sterylizacji osłabia 

się strukturę szwów dzięki czemu osiąga się tzw. „rapidy”. Ten rodzaj szwów wymagany jest 

już w zadaniu nr 25.  W zadaniu nr 26 wymaga się plecionki wchłanialnej o standardowym 

czasie wchłaniania, w związku z czym sterylizacja promieniami gamma nie może być 

zastosowana. 

Odpowiedź – Tak 

 

Pytanie nr 162 

Dotyczy zadania nr 26 

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 26 nici w pojedynczym aluminiowym opakowaniu 

sterylizacyjnym. Czy rozumieć przez to należy, że nić po wyciągnięciu z opakowania 

zbiorczego (pudełka)  ma być zapakowana jedynie w pojedyncze opakowanie aluminiowe? 

Taki sposób pakowania ułatwia wyciągnięcie nitki ze sterylnego opakowania i jednocześnie 

zapewnia, aby raz wyciągnięta nitka, która znalazła się na sterylnym stole, nie trafiła  

z powrotem w obszar niesterylny. 

Odpowiedź – Tak 

 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 4 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

Pytanie nr 163 

Zamawiający w zadaniu nr 26 wymaga pełnej identyfikacji szwu na każdym etapie otwarcia 

nitki (nazwa handlowa, długość i grubość nitki, długość, przekrój i krzywizna igły). Proszę  

o doprecyzowanie czy poprzez zapis ten rozumieć należy taki sposób pakowania szwów, aby 

wymienione parametry nici były dostępne na każdym kolejnym etapie otwarcia nitki tj. od jej 

wyciągnięcia z opakowania zbiorczego aż po wyciągnięcie z ostatniego opakowania, tak aby 

produkt bez opakowania znajdujący się na sterylnym stole był nadal w pełni identyfikowalny. 

Eliminuje to ryzyko użycia niewłaściwego szwu w polu operacyjnym. 

Odpowiedź – Tak 

 

 

 

 
Elżbieta Czeszewska 

…………………………….…….. 

Dyrektor 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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