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Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę  środków opatrunkowych . Nr sprawy 5/2018

Pytania :

Środki opatrunkowe poz. 1-4
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką  przepuszczalnością  zamawiający

wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wymaga podanej powyżej wielkości oczek.

Środki opatrunkowe poz. 1-4

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom 
ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, jw.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga rozmiarów siatek zgodnie ze specyfikacją, ale dopuszcza także rozmiary 
podane w powyższym pytaniu.



Środki opatrunkowe poz. 1-4
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 1 mb siatki opatrunkowej w stanie

swobodnym ?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie zawierające 1 mb siatki opatrunkowej w sta-
nie swobodnym.

Środki opatrunkowe poz. 1-7, poz. 11-16, 29

Prosimy o wydzielenie poz. 1-7, poz. 11-16, 29 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiąza-

nie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konku-

rencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniej-

szych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami pu-

blicznymi.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wydzieli powyższych pozycji do osobnego pakietu.

 Z poważaniem 
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