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Informacja o wpłynięciu pytań do zaproszenie ofertowego  

na dostawę pasów zabezpieczających dla Wojewódzkiego Szpitala 

Psychiatrycznego w Andrychowie. 

 

Dyrekcja Wojewódzkie Szpitala Psychiatrycznego informuję, że do zaproszenia 

ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostały złożone pytania. 

Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi. 

Pytanie nr 1: Prosimy o doprecyzowanie opsiu oraz rozmiarów pasów: czy Zamawiający 

wymaga 5 kompletów pasów unieruchamiających składających się z: 

W skład kompletu wchodzą pasy zabezpieczające : 

- całkowite unieruchomienie ramion w rozmiarze - M, L, XL, 

- całkowite unieruchomienie rąk  w rozmiarze - S, M, L, 

- całkowite unieruchomienie nóg w rozmiarze - S,M, L, 

- pas brzuszny  z pasem krokowym w rozmiarze S, M, L. 

 

Całkowite unieruchomienie ramion składa się z: 

1 -  pasa na ramiona 

5 - zamków magnetycznych 

obwód - M – 74 – 114 cm (+/-  2cm), L– 92 – 132cm  (+/-  2cm), XL 136 - 178cm (+/-  2cm). 

Całkowite unieruchomienie rąk składa się z: 
1- pasa do całkowitego unieruchomienie rąk 

4- zamków  

1- klucza magnetycznego 

obwód nadgarstka  S – 12 – 19 cm (+/-  2cm), M – 16 – 24cm  (+/-  2cm), L 22 - 29cm (+/-  

2cm). 

 

Całkowite unieruchomienie nóg / stóp składa się z: 
1- pasa do całkowitego unieruchomienie stóp 

4- zamków  

1- klucza magnetycznego 

obwód   S – 17 – 25 cm (+/-  2cm), M –25 – 30cm  (+/-  2cm), L 27 - 33cm (+/-  2cm). 

 

Pas brzuszny z pasem krokowym składa się z: 

1 pas brzuszny z  pasem krokowym (z zintegrowanym wiązaniem bocznym)  

3 -zamki  

2 klucze magnetyczne 

 

Obwód tali: S:52 - 82 cm  M:80 - 120 cm  L:116 - 156 cm 

Odpowiedz: Tak 

 

Pytanie nr 2: Czy Zawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektroinczej co 

skróci znacznie czas złożenia oferty. 

Odpowiedz: Zamawiając na dzień dzisiejszy nie posiada specjalistycznego sprzętu, za pomocą 

którego wykonawca mógłby złożyć ofertę w postaci elektronicznej. 
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Pytanie nr 2: Dotyczy Formularz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 1 a 

Prosimy o dopuszczenie pasów wykonanych w 100 % z poliestru, wzmocnionych na całej 

długości, wyłożonych miękkim materiałem zabezpieczającym przed obtarciem skóry. 

Prosimy o dopuszczenie pasów z możliwością prania w temperaturze 90 
o
C oraz sterylizacji w 

tlenku etylenu i nasyconej parze oraz możliwością prania 120 
o
C, w krótkim cyklu. 

Prosimy o potwierdzenie, że pasy mają być zapinane na zamki magnetyczne. 

Prosimy o doprecyzowanie czy jeden komplet pasów ma zawierać po 1 zestawie z 

wymienionych elementów, tj. całkowite unieruchomienie ramion, całkowite unieruchomienie 

rąk, całkowite unieruchomienie nóg, pas brzuszny z pasem krokowym, czy po 3 zestawy z 

wymienionych elementów. 

Prosimy o doprecyzowanie zapotrzebowania w rozmiarach, gdyż różnią się ceną 

Dostępne są następujące: 

 S M L XL 

Pas brzuszny 46 - 76 

cm szer. 

16 cm 

68 - 108 

cm szer. 

18 cm 

95 - 135 

cm 

szer. 18 

cm 

125 - 165 

cm 

szer. 18 cm 

Uprząż mocująca na 

klatkę piersiową 

50 - 90 

cm 

70-126 cm 70-126 

cm 

109-165 cm 

Pasy na nadgarstki 9 - 15 

cm szer. 

8 cm 

14 - 20 cm 

szer. 8 cm 

19 - 25 

cm szer. 

8 cm 

24 - 30 cm 

szer. 8 cm 

Pasy na kostki 14 - 20 

cm szer. 

8 cm 

19 - 25 cm 

szer. 8 cm 

24 - 30 

cm szer. 

8 cm 

29 - 35 cm 

szer. 8 cm 

Zamki 

magnetyczne/klucze 

15 szt./4 

szt. 

15 szt./4 

szt. 

16 szt./4 

szt. 

16 szt./4 szt. 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszczamy pasów wykonanych w 100% z poliesteru. 

Dopuszcza pasy z możliwością prania w temperaturze 90 
o
C oraz sterylizacji w tlenku etylenu 

i nasyconej parze oraz możliwością prania 120 
o
C, w krótkim cyklu. 

Komplet składa się elementów : całkowite unieruchomienie ramion / w 3 rozmiary/ ,rąk / w 3 

rozmiarach/,    nóg /w  3 rozmiarach/  i pasa brzusznego z pasem krokowym/ 3 rozmiarach/ . 

Rozmiary w opisie przedmiotu zamówienia. Pasy winny być zapinane magnetycznie. 

 

 Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Ofertę należy składać w terminie do dnia 

25.11.2020r. do godz. 11
00

 otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11
30

. 

 

Dyrektor  

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Andrychowie 

 

Piotr Kopijasz 
 

 

 

 

 

Otrzymują:  

https://szpital.info.pl 

1 x Wykonawca (e-mail): 

1 x a/a. 

https://szpital./

