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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-2373-12-8/2020 

 
 

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 56 

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 i 3:  

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wpisując, że rękawice kwalifikują się jako 

wyrób medyczny w klasie III? Tego typu rękawice to wyrób klasyfikujący się w I klasie. 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga rękawic ochronnych klasy III 

odnoszącej się również do ochrony przed mikroorganizmami, gdzie wymagana jest 

certyfikacja wraz z identyfikacją jednostki notyfikującej, która wykonała badanie.  

 

Pytanie nr 57 

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw o następującym składzie:  

- KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM 2 szt,  

- TUPFER 17N 20X20CM 6szt.  

- PĘSETA PLASTIKOWA 13CM ANATOMICZNA ZIELONA 1 szt.  

- PĘSETA PLASTIKOWA 13CM ANATOMICZNA NIEBIESKA 1 szt.  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 58 

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw o następującym składzie:  

- TUPFER GAZOWY 17N 20X20CM 3SZT.  

- OSTRZE CHIRURGICZNE DO ŚCIĄGANIA SZWÓW 11CM 1 SZT.  

- PĘSETA PLASTIKOWA 13CM ANATOMICZNA NIEBIESKA 1 SZT. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 59 

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw o następującym składzie:  

- KOMPRES Z GAZY 13N 8W 7,5X7,5CM 3 SZT.  

- OSTRZE CHIRURGICZNE DO ŚCIĄGANIA SZWÓW 6,5CM 1 SZT.  

- PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA 1 SZT.  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 60 

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 3  

Czy Zamawiający dopuści do oceny zestaw o następującym składzie:  

- SERWETA Z LAMINATU 43G/M2 60X50CM Z OTWOREM SAMOPRZYLEPNYM  

O ŚREDNICY O8 1 SZT.  

- SERWETA Z LAMINATU 43G/M2 75X45CM 1 SZT.  

- KOMPRES Z GAZY 17N 8W 7,5X7,5CM 5 SZT.  

- TUPFER 17N 15X15CM 4 SZT. - ŻEL DO CEWNIKOWANIA W STRZYKAWCE 6ML L 

OPTILUBE 1 SZT.  

- PĘSETA PLASTIKOWA 13CM ANATOMICZNA ZIELONA 1 SZT.  

- RĘKAWICA AMBULEX NITRYL NIEPUDROWANA ROZMIAR M 2 SZT.  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 61 

Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści jałową szpatułkę laryngologiczną plastikową o długości 15,5 cm 

każda pakowana w torebkę papierowo- foliową. Umieszczone w dyspenserze po 25 szt.?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 62 

Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści Sterylna osłona na przewody– wykonana z folii PE o dużej 

wytrzymałości mechanicznej na rozerwanie. Złożona teleskopowo, z jednej strony 

wyposażona w kartonik z drugiej zaś w taśmę lepną co ułatwia aplikację na urządzeniu?  

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 63 

Dotyczy pakietu nr 21 poz. 1-4 

Czy Zamawiający dopuści do oceny serwety dwuwarstwowe, mieszczące się w podanym 

zakresie, bo o gramaturze 56 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 64 

Dotyczy pakietu nr 21 poz. 3  

Czy Zamawiający dopuści do oceny serwetę w rozmiarze 90x60cm?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 65 

Dotyczy pakietu nr 21 poz. 4  

Czy Zamawiający dopuści do oceny serwetę w rozmiarze 150x90cm?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 66 

Dotyczy pakietu nr 21 poz. 5-6  

Czy Zamawiający dopuści do oceny serwety dwuwarstwowe, mieszczące się w podanym 

zakresie, bo o gramaturze 56 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 67 

Dotyczy pakietu nr 21 poz. 5  

Czy Zamawiający dopuści do oceny serwetę w rozmiarze 75x45cm?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 68 

Dotyczy pakietu nr 21 poz. 5  

Czy Zamawiający dopuści do oceny serwetę w rozmiarze 75x50cm?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 69 

Dotyczy pakietu nr 21 poz. 7-8  

Czy Zamawiający dopuści do oceny serwety dwuwarstwowe, mieszczące się w podanym 

zakresie, bo o gramaturze 56 g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 70 

Dotyczy pakietu nr 21 poz. 7  

Czy Zamawiający dopuści do oceny serwetę w rozmiarze 60 x50 cm z otworem w rozmiarze 

5cm i przylepcem wokół otworu?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 71 

Dotyczy pakietu nr 21 poz. 8  

Czy Zamawiający dopuści do oceny serwetę w rozmiarze 90 x 75 cm z otworem w rozmiarze 

5cm i przylepcem wokół otworu?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 72 

Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści do oceny siatkę przepuklinową w rozmiarze 8x13cm?  

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 73 

Dotyczy pakietu nr 27 poz. 2  

Czy Zamawiający dopuści do oceny siatkę przepuklinową w rozmiarze 10x16cm?  

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 74 

Dotyczy pakietu nr 41 

Czy Zamawiający dopuści do oceny spodenki do badań kolonoskopii. Wykonane z włókniny  

o gramaturze min. 35g/m². Z rozcięciem w tylnej części. Niesterylne. Jednorazowego użytku.  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 75 

Dotyczy pakietu nr 42 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści do oceny śliniak higieniczny w rozmiarze 40x60 z kieszonką?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 76 

Dotyczy pakietu nr 42 poz. 1  

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie śliniaka stomatologicznego bibułowofoliowego  

w rozmiarze 51x65cm?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 77 

Dotyczy pakietu nr 53 poz. 1 -4 

Czy Zamawiający dopuści do oceny pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania 

moczu w stopniu średnimi ciężkim, z dwoma anatomicznie ukształtowanymi wkładami 

chłonnymi z pulpy celulozowej z superabsorbentem redukującym nieprzyjemne zapachy i.in. 

amoniaku. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Dodatkowe 

barierki ochronne (falbanki), które zapewniają pacjentom dodatkową ochronę w każdej pozycji 

— stojącej, siedzącej i leżącej (falbanki zabezpieczające). Cztery przylepce do wielokrotnego 

mocowania. Indykator wilgotności. Pieluchomajtki o chłonności: min. 1500 ml dla rozmiaru S, 

min.2200 ml dla rozmiaru M, min. 2500 ml dla rozmiaru L i XL. Rozmiary w zależności od 

potrzeb zamawiającego.  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 78 

Dotyczy pakietu nr 20 poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści do oceny jałowy fartuch chirurgiczny z włókniny SMS z mankietem 

poliestrowym o nieznacznej różnicy w długości mankietu (krótszy ok. 2 cm.) zachowując 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 79 

Dotyczy pakietu nr 20 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony 

zgodny z parametrami opisanymi w SIWZ, różniący się jedynie nieznacznie długością 

mankietu (krótszy ok. 2 cm.) ?  

Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 80 

Dotyczy pakietu nr 32  

Czy zamawiający dopuści zestawy obłożeń chirurgicznych nieznacznie różniących się od 

zapisów SIWZ? Po lewej stronie tabeli wymóg z SIWZ po prawej propozycja z zaznaczonymi 

pogrubioną trzcionką różnicami.  

Poz.2.  

Zestaw do artroskopii:  

jedna serweta z otworem na nogę i workiem 

na płyn min. 320 x 240 cm,  

jedna serweta na stół do narzędzi min. 

190x150 cm, 

jeden worek na stolik Mayo,  

jedna osłona na nogę min. 75 x 37 cm,  

dwie taśmy klejące min. 40 x 20 cm,  

dwie taśmy klejące min. 50 x 9 cm. 

Zestaw do artroskopii: 

jedna serweta z otworem na nogę i workiem 

na płyn min. 320 x 240 cm,  

jedna serweta na stół do narzędzi min. 

190x150 cm, 

 jeden worek na stolik Mayo,  

jedna osłona na nogę min. 75 x 37 cm,  

dwa ręczniki do rąk min. 40 x 20 cm,  

dwie taśmy klejące min. 50 x 9 cm. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 
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Poz.3.  

Zestaw chirurgiczny uniwersalny:  

serweta z przylepcem (góra-dół) min. 240 x 

150 cm,  

jedna serweta z przylepcem (góra-dół) min. 

190 x 150 cm,  

serweta na stół do narzędzi min. 180 x 70 

cm,  

worek na stolik Mayo min. 145 x 80 cm,  

dwie serwety boczne z przylepcem min. 90 x 

70 cm,  

jedna taśma przylepna min. 50 x 90 cm oraz 

dwie taśmy przylepne min. 40 x 20 cm.  

 

Zestaw chirurgiczny uniwersalny:  

serweta z przylepcem (góra-dół) min. 240 x 

150 cm,  

jedna serweta z przylepcem (góra-dół) min. 

180 x 170 cm,  

serweta na stół do narzędzi min. 190 x 150 

cm,  

worek na stolik Mayo min. 145 x 80 cm,  

dwie serwety boczne z przylepcem min. 90 x 

75 cm,  

jedna taśma przylepna min. 50 x 90 cm oraz 

dwa ręczniki do rąk min. 40 x 20 cm. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 

Poz.4.  

Zestaw operacyjny dłoni i stopy:  

jedna serweta z dziurą min. 300 x 240 cm, 

jedna serweta min. 190 x 150 cm,  

jeden worek na stolik Mayo 145 x 80 cm, 

cztery taśmy klejące 40 x 20 cm.  

 

Zestaw operacyjny dłoni i stopy:  

jedna serweta z dziurą min. 300 x 240 cm, 

serweta na stół do narzędzi min. 190 x 150 

cm,  

jeden worek na stolik Mayo 145 x 80 cm, 

cztery ręczniki do rąk 40 x 20 cm. 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza 

 
 

 

 

 

Elżbieta Czeszewska 

…………………………….…….. 

Dyrektor 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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