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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-2373-12-12/2020 
 
 

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 164 

Dotyczy zadania 45,44 
Czy zamawiający dopuści dren o długości min. 200 cm? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 165 

Dotyczy zadania 42 
Czy zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 38 cm x 49 cm, składający się 
z dwóch warstw bibuły i warstwy folii, gramatura 54 g/m2, z kieszenią na dole i trokami do 
zawiązania u góry, pakowane w paczkach po 50 szt.? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 166 

Dotyczy zadania 42 
Czy zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 54 cm x 60 cm (+/- 1cm), 
składający się z warstwy chłonnej bibuły wzmocnionej warstwą folii, troki w górnej części, 
dolna część bez kieszeni, pakowane po 80 szt. na rolce? 
Odpowiedź – zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 167 

Dotyczy zadania 42 
Czy zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne o wymiarze 38 cm x 48 cm, składający się 
z dwóch warstw bibuły i warstwy folii, , z kieszenią na dole 14 cm i trokami do zawiązania  
u góry, pakowane w paczkach po 50 szt.? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 168 

Dotyczy zadania 39 
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2 wykonane z włókniny PP? 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 169 

Dotyczy zadania 38, poz. 1-2 
Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym,  
jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii 
polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 170 

Dotyczy zadania 36 
Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 35 g/m2? 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 171 

Dotyczy zadania 35 
Czy zamawiający oczekuje opakowań po 75 szt.? Jeżeli nie, to czy dopuści wycenę za 75 szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 172 

Dotyczy zadania 33, poz. 2 
Czy zamawiający dopuści pojemność min. 800 ml? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 173 

Dotyczy zadania 33, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści pojemność ok. 700 ml? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 174 

Dotyczy zadania 22, poz. 1-2 
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją 
na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości 
ftalanów?  
Odpowiedź – Zamawiający  nie wymaga, dopuszcza 

 

Pytanie nr 175 

Dotyczy zadania 22, poz. 1-2 
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? 
Odpowiedź – Zamawiający  nie wymaga, dopuszcza 

 

Pytanie nr 176 

Dotyczy zadania 20, poz. 1 
Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2  
z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu? 
Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ 

 

Pytanie nr 177 

Dotyczy zadania 20, poz. 1 
Czy zamawiający dopuszcza i wymaga kolor niebieski? 
Odpowiedź – Zamawiający  nie wymaga, dopuszcza 
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Pytanie nr 178 

Dotyczy zadania 20, poz. 1 
Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac? 
Odpowiedź – Zamawiający  nie wymaga, dopuszcza 

 
Pytanie nr 179 

Dotyczy zadania 20, poz. 4-6 
Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu? 
Odpowiedź – Zamawiający wydzieli poz. 4-6 z zadania 20 do osobnego pakietu.  

 

Pytanie nr 180 

Dotyczy zadania 20, poz. 2 
Czy zamawiający wymaga fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2  
z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu? 
Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ 

 
Pytanie nr 181 

Dotyczy zadania 20, poz. 1 
Czy zamawiający wymaga wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 
g/m2? 
Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ 

 
Pytanie nr 182 

Dotyczy zadania 20, poz. 4 
Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe po 100 szt.? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 183 

Dotyczy zadania 19, poz. 1-2 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? 
Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ 

 
Pytanie nr 184 

Dotyczy zadania 19, poz. 1-2 
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? 
Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ 

 
Pytanie nr 185 

Dotyczy zadania 19, poz. 1-2 
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? 
Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ 

 
Pytanie nr 186 

Dotyczy zadania 19, poz. 1-2 
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem 
w górę do pełnych opakowań? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 187 

Dotyczy zadania 19, poz. 5 
Czy zamawiający dopuści wymiar 160 cm x 210 cm? 
Odpowiedź – Zgodnie Z SIWZ 
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Pytanie nr 188 

Dotyczy zadania 17 
Czy zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane? 
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza 

 

Pytanie nr 189 

Dotyczy zadania 13, poz. 3 
Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze 
wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego 
drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek 
na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z  dwoma otworami 
bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm,  komora  dł. Ok. 10,5 cm i średnica 
ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 190 

Dotyczy zadania 8, poz. 1 
Czy zamawiający dopuści opakowanie papier – folia? 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 
 

 

 
Elżbieta Czeszewska 

…………………………….…….. 

Dyrektor 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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