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Koszalin, 31.08.2022 r. 

M-2373-08/2022 
        

 
Do oferentów 
 

 
Dotyczy: postępowania przetargowego nr M-2373-08/2022 na „Zakup i sukcesywną dostawę 
materiałów opatrunkowych dla działu Farmacji szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”  
 

 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania przetargowego nr M-2373-
08/2022 wpłynęły poniższe zapytania: 

 
Pytanie 1 
 
Zadanie 1, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści sterylny, bezbarwny, bezpostaciowy żel hydrokoloidowy z alginianem wapnia 
do autolitycznego oczyszczania oraz utrzymywania wilgotnego środowiska leczenia w ranach. 
Wskazany w leczeniu ran martwiczych lub z oddzielająca się tkanką martwiczą. Tuba 15g z 
harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
 
Zadanie 1, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej 
umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany 
(technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część 
przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i 
zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; wskazany w zakresie leczenia ran z 
wysiękiem małym, średnim i obfitym. Rozmiar 12,5x12,5cm pakowany a’10szt z przeliczeniem 
podanych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
 
Zadanie 1, poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej 
umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany 
(technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi 
opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z 
wysiękiem średnim i obfitym. Rozmiar 10x10cm pakowany po 10szt z przeliczeniem podanych ilości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 
Zadanie 1, poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej 
umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany 
(technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część 
przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie 
okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania 
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odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy pięty. 
Rozmiar 19 cm x 20 cm, rozmiar wkładu chłonnego 12,5cm x 13cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 

Zadanie 4, poz. 1-8 

Czy Zamawiający dopuści kompresy niejałowe sklasyfikowane w klasie II a reg.7? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 6 

Zadanie 4, poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 7 

Zadanie 4, poz. 11 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 10szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 8 

Zadanie 4, poz. 12 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 20szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 9  

Zadanie 4, poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści kompresy z nitką RTG? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 10  

Zadanie 4, poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 20szt z przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 11 

Zadanie 4, poz. 20, 22 

Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 12 

Zadanie 4, poz. 21 

Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1/2m2? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 
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Zadanie 4, poz. Jałowe 
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w 
parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które 
zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. 
Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania wykonawców zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 14 
 
Zadanie 4, poz. 3-8,20-22 

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-8,20-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie 
konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego 
priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu 
na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl 
ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 15 
 
Zadanie 4 
Poz. nr 11 – Czy Zamawiający dopuści kompresy zgodne z SWZ, jednakże pakowane po 10 szt z 

odpowiednim przeliczeniem podanych ilości? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 16 

Zadanie nr 4 

Poz. nr 11 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? Pozostałe parametry 

kompresów bez zmian. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 17 

Zadanie nr 4 

Poz. nr 19 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych sterylizowanych 

tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry kompresów bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 18 

Zadanie nr 4 

Poz. nr 19 - Czy Zamawiający dopuści kompresy zgodne z SWZ, jednakże pakowane po 20 szt z 

odpowiednim przeliczeniem podanych ilości? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Bakalarz 
………………………………………… 
Główny Księgowy SP ZOZ MSWiA  
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