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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 19 

Dotyczy zadania nr 18 pozycja 5 

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta Sony czy 

też dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych. 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 20 

Dotyczy zadania nr 29 pozycja 1 

Prosimy o podanie ilości wymaganych elektrod w opakowaniu. Czy Zamawiający oczekuje  

opakowania = 50 sztuk elektrod? 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje opakowania (50szt) elektrod lub przeliczenia 

innych podanych ilości sztuk na opakowania.  

 
Pytanie nr 21 

Dotyczy SIWZ VIII.4 Próbki zad 18 poz. 5 

W przypadku, gdy Zamawiający oczekuje wyłącznie papierów oryginalnych, zwracamy się do 

Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu załączenia próbek do powyższych pozycji 

na rzecz przedłożenia katalogów do papierów w wyżej wymienionych pozycjach. Zamawiający 

oczekuje papierów oryginalnych producenta tzn. najlepszych jakościowo także ma pewność  

z jakiego typu asortymentem będzie miał do czynienia. 

Odpowiedź – Zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu załączenia próbek do 

powyższych pozycji na rzecz przedłożenia katalogów do papierów w w/w pozycjach.  

 
Pytanie nr 22 

Dotyczy projektu umowy- § 4 pkt. 5 

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładowania i rozlokowania? Czy chodzi  

o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. 

burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania  

i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu. )  

Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia? 

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje rozładowania towaru i ustawienia go w magazynie 

Zamawiającego. 
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Pytanie nr 23 

Dotyczy pakietu  nr 44 poz. 1,2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny nebulizator o pojemności 
8ml oraz drenem o długości 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie nr 24 

Dotyczy pakietu  nr 45 poz. 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne maski w rozmiarach 
standardowych uniwersalnych dla dorosłych oraz dzieci z drenem o długości 200cm ? 
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 
Odpowiedź –Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 25 

Dotyczy pakietu  nr 49 poz. 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 49 pozycji 2, co umożliwi złożenie 
większej liczbie Wykonawców oferty, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ? 
Odpowiedź – Tak, Zamawiający zgadza się na wydzielenie z pakietu nr 49 pozycji 2.  
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