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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 12 

Dotyczy zadania nr.51.poz.1. 

Prosimy o dopuszczenie  równoważnego systemu do odsysania, o następujących cechach: 

- wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co 

zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta o śr.8,5mm, 

jest uniwersalny (także do zabiegów ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, przez co 

dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-

antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem 

z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę na 

port pacjenta. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, 

wykonane z polietylenu bez zawartości PCV. Wkłady oraz kanistry  o pojemności 2L, okrągłe.  

- kanistry (pojemniki)  kompatybilne z oferowanymi wkładami, z przezroczystego tworzywa ,ze 

skalą pomiarową z dwóch stron, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego oraz 

sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone  w zaczep do mocowania. Powyżej opisany system 

charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy zadania nr.51.poz.1. 

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie 

nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad 

używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer 

serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na 

oddziały i oddaniem zbiorczego opakowania do utylizacji. Fabrycznie nadrukowana data 

ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.   

Odpowiedź –Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie nr 14 

Dotyczy zadania nr.51.poz.1. 

Ze względu na dbałość zamawiającego o bezpieczeństwo personelu i pacjentów , prosimy  

o wprowadzenie dodatkowej punktacji za udokumentowane właściwości antybakteryjne 

sytemu (szczególnie ważne w czasie pandemii). 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności 

do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 16 

Dotyczy zadania nr 67  

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie 

nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad 

używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer 

serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na 

oddziały i oddaniem zbiorczego opakowania do utylizacji. Fabrycznie nadrukowana data 

ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.   

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 17 

Dotyczy zadania nr 68  

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie  była umieszczona fabrycznie 

nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma  wówczas  pełną kontrolę nad 

używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer 

serii) nad asortymentem,  po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na 

oddziały i oddaniem zbiorczego opakowania do utylizacji. Fabrycznie nadrukowana data 

ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.   

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie nr 18 

Dotyczy zadania 46, Załącznik nr 4, Umowa § 7 ust. 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do: 

pkt. a) do 0,2% 

pkt. b) 10% 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 
 

 

 

 

Elżbieta Czeszewska 

…………………………….…….. 

Dyrektor 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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