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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-2373-12-6/2020 

 
 

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 37 
Dotyczy zadania nr 6 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zmiany opatrunku zgodnego  

z SIWZ, jednakże w którym kompresy gazowe maja rozmiar 5 x 5 cm? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 
 
Pytanie nr 38 
Dotyczy zadania nr 6 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cewnikowania                            

o następującym składzie: 

• 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M 

• 1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm (barierowa) 

• 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 

• 5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm 

• 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), 20 x 20cm 

• 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm 

• 1 x serweta włókninowa, 60 x 60 cm, z centralnym otworem i z rozcięciem 
(barierowa) 

• 1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g 

• 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml 
Opakowanie: Opakowanie typu twardy blister. 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 39 
Dotyczy zadania nr 20 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych  

z włókniny SMS, z rękawami zakończonymi mankietem z dzianiny min. 7 cm. Rozmiar M, L, 

XL, XXL. Pozostałe parametry fartuchów bez zmian.   

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 40 
Dotyczy zadania nr 20 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wzmocnionych  

z rękawami zakończonymi mankietem z dzianiny min. 7 cm. Pozostałe parametry fartuchów 

bez zmian. 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 41 
Dotyczy zadania nr 20 poz. 4 

Czy Zamawiający wymaga czepków w opakowaniach a’ 100 szt.? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 42 
Dotyczy zadania nr 21 poz. 1-8 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu 

dwuwarstwowego o gramaturze zgodnej z SIWZ.  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 43 
Dotyczy zadania nr 21 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzylepnej                                 

w rozmiarze 50 x 50cm lub 45 x 75 cm? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 44 
Dotyczy zadania nr 21 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z możliwością dostosowania 

średnicy otworu w rozmiarze 45 x 75 cm? 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 45 
Dotyczy zadania nr 21 poz. 7 i 8 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet w rozmiarach zgodnych z SIWZ, 

jednakże o średnicy otworu 7 cm 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 46 
Dotyczy zadania nr 32 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na stolik Mayo                                 

w kolorze aqua ( kolor niebieski z domieszką zielonego)? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 47 
Dotyczy zadania nr 32 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do artroskopii posiadającego  

w swoim składzie serwetę na stół do narzędzi w rozmiarze min. 190cm x 140cm, osłonę na 

nogę w rozmiarze min. 75cm x 35cm oraz dodatkowo serwetę nieprzylepną w rozmiarze 

150cm x 175cm.  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 48 
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Dotyczy zadania nr 32 poz. 2, 3, 4 

Czy nastąpiła pomyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia? Czy Zamawiający 

wymagając dwie taśmy klejące min. 40 x 20 cm miał na myśli ręczniki chłonne do rąk? Jeżeli 

tak, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie min. 2 ręczników celulozowych                                 

w rozmiarze 30cm x 33 cm. 

Odpowiedź – Pomyłka pisarska, Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 49 
Dotyczy zadania nr 32 poz. 3 

Czy nastąpiła pomyłka pisarska w podaniu rozmiaru taśmy przylepnej? Czy Zamawiający 

dopuści możliwość zaoferowania Zestawu chirurgicznego uniwersalnego posiadającego  

w swoim składzie jedną taśmę przylepną w rozmiarze 50cm x 10cm? 

Odpowiedź – Pomyłka pisarska, Zamawiający dopuszcza 

 
Pytanie nr 50 
Dotyczy zadania nr 32 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji dłoni i stopy 

posiadającego w swoim składzie dodatkowo 1 uchwy Velcro 2cm x 23cm oraz 1 serwetę PE                      

w rozmiarze 150cm x 200 cm. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 51 
Dotyczy SIWZ 

W SIWZ podano, że termin składania i otwarcia ofert nastąpi w dniu 11.02.2021r., natomiast                         

w ogłoszeniu o zamówieniu podano datę 01.02.2021r. Która data jest prawidłowa? 

Odpowiedź – Termin składania ofert do 11.02.2021 r.  
 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Czeszewska 

…………………………….…….. 

Dyrektor 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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