PRODUKTY MEDYCZNE OPATRUNKOWE I PIELĘGNACYJNE, OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO, FARTUCHY CHIRURGICZNE, SIATKA PRZEPUKLINOWA,
SPECJALISTYCZNE, JEDNORAZOWE ZESTAWY AMBULATORYJNE.

OPATRUNKI

Zamawiający wymaga aby wyroby z gazy (kompresy, gaza jałowa, serwety operacyjne) traktować jako wyrób inwazyjny (klasa II A, reguła 7).
Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą Wykonawca dostarczył dokumenty - deklarację zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów odpowiedzialnych
za ich wprowadzenie do obrotu i używania.
Do wszystkich pozycji wymagane próbki po 1 op. handlowym i podane ilości dla wymienionych produktów (gaza w mb. - 4 mb; lignina - ok. 0,5 kg; pieluchomajtki po 2 szt. z rozmiaru) opisane
(pakiet i nr pozycji) w celu weryfikacji oferty.

Pakiet Nr 1
Lp.
Opis asortymentu
1. Gaza opatrunkowa 17- nitkowa, szer. 90 cm
klasa II A reg 7
2. Gaza opatrunkowa, bawełniana, kopertowa,
17- nitkowa, sterylizowana parą wodną:
jałowa 0,5 mkw. – klasa II A reg 7
jałowa 1 mkw. – klasa II A reg 7
3. Kompresy z gazy opatrunkowej 17- nitkowej, niejałowe z podwiniętymi
brzegami: (po 100 szt.)
Klasa II A reg 7
7,5 x 7,5 cm 12 – warstwowe
5 x 5 cm 12 - warstwowe
7,5 x 7,5 cm 16 - warstwowe

Jednostka
Ilość
miary zamawiana
mb.

24 000

szt.
szt.

10 000
6 200

op. x
100szt.
op. x
100szt.
op. x
100szt.
op. x 10 szt.

4. Kompresy z gazy opatrunkowej 17- nitkowej, z nitką radiacyjną , 16warstwowe, jałowe
7,5 x 7,5 cm klasa II A reg 7
5. Serwety operacyjne z gazy 17- nitkowej po wstępnym praniu ze znacznikiem
lub nitką radiacyjną i tasiemką.
op. x 2 szt.
4- warstwowe, białe, jałowe, sterylizowane parą wodną 45 x 45 cm klasa II A
op. x 5 szt.
reg 7
6. Tupfery twarde – fasolki – 12 x 12 cm lub 15 x 15 cm z nitką radiacyjną, z
op. x 10 szt.
gazy 24 – nitkowej, jałowe.
7. Kompresy włókninowe z nacięciem Y 7,5 x 7,5 cm
op. x 2 szt.
pakowane po 2 szt

Nazwa oferow.
asortymentu/
Producent/
Nr katalogowy

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
podatku
VAT

Cena
Wartość
Wartość
jednostkowa zamówienia zamówienia
brutto
netto
brutto

2 400
100
2 000
14 000

7 000
6 000
350
3 000

1

8. Setony z gazy bawełnianej 2 m x 2 cm
szt.
100
9. Kompresy z gazy opatrunkowej 17N jałowe, sterylizowane parą wodną klasa
II A reg 7
8 - warstwowe
5 x 5 cm
op. x 3 szt.
40 000
5x 5 cm
op. x 5 szt.
100 000
5x 5 cm
op. x 10
35 000
12 – warstwowe
szt.
7,5x7,5 cm
70
op. x 5 szt.
000
op. x 10
40 000
szt.
Wartość pakietu Nr 1 netto ............................................................
Stawka podatku VAT

.........................................................

Wartość pakietu Nr 1 brutto .........................................................

2

Pakiet Nr 2
Uwaga: W pakiecie 2 w poz. 5 i 6 Zamawiający nie przewiduje zmiany wymagań dla asortymentu.
Lp.
Opis asortymentu

1. Rękaw opatrunkowy bawełniano – syntetyczny o dużej elastyczności zawierającej
min 50% bawełny: (po 25 m)
Dorośli
Dzieci
ręka, dłoń
noga, ręka, dłoń, stopa
noga, stopa
głowa
głowa
tułów
tułów
tułów duży
2. Opaska dziana, pakowana pojedynczo:
10 cm x 4 m
15 cm x 4 m
3. Opaska elastyczna tkana z zapinką pakowana pojedynczo:
15 cm x 4 m
4. Opaska elastyczna podtrzymująca z tkaniny krepowanej, samoszczepialna.
6 cm x 20 m
5. Opaska gipsowa szybkowiążąca (do 5 min) pakowana po 2 szt. z gipsem
naniesionym po obu stronach materiału nośnego, nawinięty na rolkę z ekologicznej
tektury:
6 cm x 2 m
8 cm x 2,7 m lub 8 cm x 3m
10 cm x 3 m
12 cm x 3 m
14 cm x 3 m
6. Opaska wyściełająca z waty syntetycznej lub wiskozy.
6 cm x 3 m
10 cm x 3 m
15 cm x 3 m

Nazwa
Stawka
oferow.
podatku
Cena
Cena
Wartość
Wartość
Jednostka Ilość
asortymentu/
VAT
jednostkowa
jednostkowa zamówienia zamówienia
miary zamawiana Producent/
netto
brutto
netto
brutto
Nr
katalogowy

op.
op.
op.
op.
op.

300
300
200
70
20

szt.
szt.

26 000
14 000

szt.

7 000

szt.

30

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

280
800
3 400
4 900
6 000

szt.
szt.
szt.

200
5 100
6 000

Wartość pakietu Nr 2 netto …………………………
Stawka podatku VAT.....................................................
Wartość pakietu Nr 2 brutto …………………………
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Pakiet Nr 3
Lp.

Nazwa
oferow.
Cena
Jednostka Ilość
asortymentu/
Opis asortymentu
jednostkowa
miary zamawiana Producent/
netto
Nr
katalogowy
1. Lignina w arkuszach miękka, niepyląca, bielona,
40 cm x 60 cm
kg
5 200
2. Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa o zawartości bawełny min 70%
kg
100
a’ 500 g

Stawka
podatku
VAT

Cena
Wartość
jednostkowa zamówienia
brutto
netto

Wartość
zamówienia
brutto

Wartość pakietu Nr 3 netto .....................................................
Stawka podatku VAT
......................................................
Wartość pakietu Nr 3 brutto .......................................................

Pakiet Nr 4
Lp.
Opis asortymentu

1. Kompresy jałowe impregnowane neutralną maścią 10 cm x 20 cm
2. Kompresy opatrunkowe wysokochłonne do opatrywania silnie sączących ran, jałowe
10 cm x 20 cm sterylizowane parą wodną
3. Opatrunek jałowy włókninowy, papier zabezpieczający przecięty wzdłuż krótszej
krawędzi:
10 cm x 8 cm
15 cm x 8 cm lub 15 cm x 10 cm
20 cm x 10 cm
25 cm x 10 cm
35 cm x 10 cm
4. Opatrunek jałowy włókninowy do mocowania venflonów, nie większy niż 5,10 x
7,60 cm
5. Opatrunek do mocowania venflonów, jałowy włókninowy, minimalny rozmiar 80
mm x 60 mm
Wartość pakietu Nr 4 netto
……………………………
Stawka podatku VAT
...........................................
Wartość pakietu Nr 4 brutto ……………………………

Nazwa
oferow.
Cena
Jednostka Ilość
asortymentu/
jednostkowa
miary zamawiana Producent/
netto
Nr
katalogowy
szt.
5 400
szt.

2 800

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

17 000
8 000
4 000
5 000
1 000
3 400

szt.

120 000

Stawka
podatku
VAT

Cena
Wartość Wartość
jednostkowa zamówienia zamówienia
brutto
netto
brutto

4

Pakiet Nr 5

Lp.
Opis asortymentu

1. Przylepiec na tkaninie hipoalergiczny – rolka
2,5 cm x 9,2 m / lub 9,10 m/lub 9,14 m
5 cm x 9,2 m / lub 9,10 m/lub 9,14 m
2. Przylepiec na białej włókninie, hipoalergiczny, 1,25 cm x 9,2 m / lub 9,10 m/lub
9,14m,
na rolce bez boków
3. Przylepiec chirurgiczny włókninowy, elastyczny, papier pokrywający włókninę z
wyraźnie zaznaczonym przekrojem papieru:
10 cm x 10 m
15 cm x 10 m
4. Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran:
12 mm x 101 mm lub 12mm x 100 mm/lub 13mmx100mm
5. Plaster z opatrunkiem na tkaninie 6 cm x 1 mb/lub 8 cm x 1 mb

Wartość pakietu Nr 5 netto
Stawka podatku VAT

Nazwa
oferow.
Cena
Jednostka
Ilość
asortymentu/
jednostkowa
miary
zamawiana Producent/
netto
Nr
katalogowy
szt.
szt.

Stawka
podatku
VAT

Cena
Wartość Wartość
jednostkowa zamówieniazamówienia
brutto
netto
brutto

2 500
280

szt.

7 200

szt.
szt.

900
400

szt.
op.

500
130

……………………………
............................................

Wartość pakietu Nr 5 brutto ……………………………
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Pakiet Nr 6
Lp.
Opis asortymentu
1. Opatrunek do zabezpieczania wkłuć
centralnych, owalny z nacięciem,
przezroczysty z metką i z ramką
10 cm x 12 cm
2. Folia chirurgiczna:
45 cm x 28 cm (45 cm x 21 cm)
20 cm x 30 cm (20 cm x 25,5 cm)

Jednostka
Ilość
Nazwa oferow. asortymentu/
miary
zamawiana Producent/ Nr katalogowy

szt.

9 000

szt.
szt.

480
60

Cena
jednostkowa
netto

Stawka
podatku
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

Wartość pakietu Nr 6 netto .......................................................
Stawka podatku VAT

.............................................................

Wartość pakietu Nr 6 brutto ....................................................

Pakiet Nr 7
Lp.

Opis asortymentu

Nazwa oferow.
Stawka
Cena
Cena
Jednostka
Ilość
asortymentu/
podatku
jednostkowa
jednostkowa
miary zamawiana Producent/
Nr
VAT
netto
brutto
katalogowy
1. Elastyczny plaster z mikroporowatym nośnikiem pozwalającym op. x
500
oddychać skórze, chroniący przed zanieczyszczeniami oraz 100szt.
wodą z systemem otwierania typu Qwikstrip zapewniający łatwą
i higieniczną aplikację plastra na ranę.
Każdy pakowany indywidualnie
Rozmiar: 25 mm x 72 mm

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

Wartość pakietu Nr 7 netto ......................................................
Stawka podatku VAT
.......................................................
Wartość pakietu Nr 7 brutto ...................................................
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Pakiet Nr 8
Uwaga: W pakiecie Nr 8 Zamawiający nie przewiduje zmiany parametrów i składu zestawów asortymentu.

Lp

Opis asortymentu

Jedn
miary

Ilość
zamawiana

kompl

1 700

Nazwa
oferowanego
asortymentu /
Producent / Nr
katalogowy

Cena
jedn
netto

Stawka
podatku
VAT

Cena
jedn
brutto

Wartość
zam netto

Wartość
zam
brutto

Sterylny uniwersalny zestaw ”czteroserwetowy” wykonany z dwuwarstwowej
pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min.54g/m2.
Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy
zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację
płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie > 118kPa
(zgodnie z EN 13938-1).
Minimalny skład i rozmiary zestawu:
1
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 cm x 190 cm
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 cm x 145 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 175 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm
1 przylepiec taśmowy 10 cm x 50 cm
4 ręczniki celulozowe

7

2

Sterylny uniwersalny zestaw ”czteroserwetowy” wzmocniony, wykonany z
dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa
warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze
55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o
gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm H2O oraz odporność
na rozerwanie powyżej 118kPa (zgodnie z EN 13938-1).
kompl
Minimalny skład i rozmiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona
140 cm x 190 cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo, wzmocniona 80 cm x 145 cm,
1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 175 cm z padem chłonnym,
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm z padem chłonnym,
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm z padem chłonnym, 1 przylepiec
taśmowy 10 cm x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe

630

3

Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie wzmocniony, wykonany z
dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa
warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze
55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o
gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm H2O oraz odporność Kompl
na rozerwanie powyżej 118kPa (zgodnie z EN 13938-1).
Minimalny skład i rozmiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona
140 cm x 190 cm, 1 serweta do operacji kończyny 320 x 225 cm z padem chłonnym i z
samouszczelniającym otworem 5 x 7 cm.

1 000

4

Sterylny zestaw do artroskopii barku, wzmocniony,wykonany z dwuwarstwowej
pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny
polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada
dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2.
Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie
powyżej 118kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład i rozmiary zestawu:

kompl

60

8

1serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140cmx 190 cm
1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 cm x 145 cm
1 osłona na kończynę 25 x 80 cm
1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150 x 175 cm
1 serweta samoprzylepna wzmocniona padem chłonnym 10 x 60 cm oraz z wycięciem
U o wymiarach 200 x 260 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm wzmocniona padem chłonnym
2 przylepce taśmowe 10 cm x 50 cm
4 ręczniki celulozowe

Sterylny zestaw stosowany przy zabiegach w chirurgii stawu biodrowego,
wzmocniony, z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy +
hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o
gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny
polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy > 150 cm
H2O oraz odporność na rozerwanie powyżej 118kPa (zgodnie z EN 139381).Minimalny skład i wymiary zestawu:

5

1 serweta wzmocniona do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 cm x 190 cm

kompl

720

1 serweta wzmocniona do nakrycia stolika Mayo 80 cm x 145 cm
1 serweta operacyjna 75 x 90 cm
1 serweta operacyjna 150 x 200 cm,
1 serweta operacyjna 100 x 150 cm,
1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm,
1 serweta samoprzylepna wzmocniona padem chłonnym oraz z rozcięciem U (10 x 90
cm) – 245 x 280 cm
3 przylepce taśmowe 10 x 50 cm,
4 ręczniki celulozowe

9

Sterylny zestaw do artroskopii kolana wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej
włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min.
54g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność
warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna
cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm
H2O oraz odporność na rozerwanie > 118kPa (zgodnie z EN 13938-1).
Minimalny skład i wymiary zestawu:
6

7

kompl
1 serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm
1 serweta na kończynę z elastycznym,samouszczelniającym się otworem o śr. 7 cm)
200 x 300 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 osłona na kończynę 33 x 55 cm
3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
1 osłona na kamerę 13 x 250 cm
Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego
Skład zestawu:
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny /okno 19 x 28 cm/
-rozmiar 315 x 250 cm
1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Sterylny zestaw porodowy.
Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie
zestawu) 100 x 150 cm, 1 serweta dwuwarstwowa, pełnobarierowa, gramatura min.55
g/m2; 1 serweta dla noworodka z miękkiej, chłonnej, białej włókniny 87 x 90 cm; 1
nożyczki ze stali nierdzewnej tępo-tępe 14,5 cm; 6 ręczników do rąk; 1 podkład
8 chłonny 60 x 90 cm; 20 kompresów z włókniny 10 x 10 cm, 40 g/m2, 4w.; 1 tupfer z
gazy 20 nit. z RTG, 47 x 40 cm; 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 24
cm, 3 zaciski do pępowiny plastikowe.

1 000

kompl

600

kompl

350

10

9

Sterylny zestaw do zabiegow ginekologicznych wykonany z dwuwarstwowej
pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min.54g/m2.
Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy
zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację
płynów (zgodnie z EN 20811)>150 cm H2O oraz odporność na rozerwanie > 118kPa
(zgodnie z EN 13938-1).
kompl
Minimalny skład i rozmiary zestawu:
1 serweta
na stolik narzędziowy 150 x 100 cm
1 serweta z samoprzylepnym oknem (Ø 7 x 10 cm) 100 x 200 cm
2 osłony na kończynę długie PE 75 x 120 cm
2 ręczniki celulozowe

300

Serwety wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795
1,2,3) o gramaturze min.54g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw materiału
stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie
powinnacechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>150
cm H2O oraz odporność na rozerwanie > 118kPa (zgodnie z EN 13938-1).

a) serwety jałowe nieprzylepne z oknem o średnicy 5 cm do obkładania pacjenta i
sprzętu/ wyposażenia operacyjnego. Rozmiar: 50 x 60 cm
10

950
szt

b) serwety jałowe samoprzylepne z oknem o średnicy 7 cm do obkładania pacjenta i
sprzętu/ wyposażenia operacyjnego. Rozmiar: 50 x 60 cm

940

c) serwety jałowe nieprzylepne do obkładania pacjenta i sprzętu/ wyposażenia
operacyjnego. Rozmiar: 75 x 90 cm

10 000

d) serwety jałowe nieprzylepne .Rozmiar 37,5 x 45 cm

9 000

d) serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 x 100 cm

1 000

11

Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy (zgodny z EN 13795 13). Gramatura min. 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny.
Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym
kartoniku umożliwiające
zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej
11 sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane
techniką ultradźwiękową.
rozmiar M
rozmiar XL
rozmiar XXL
12 Osłona zabezpieczająca kable video i optykę endoskopową 13-250 cm

szt

szt

10 000
12 000
200
400

Razem
Uwaga! Asortyment z pakietu Nr 8 powinien posiadać informacje o serii i dacie ważności w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.

Wartość pakietu Nr 8 netto

………………………………

Stawka podatku VAT

................................................

Wartość pakietu Nr 8 brutto ………………………………

Pakiet Nr 9
Lp.
Opis asortymentu

Nazwa
Stawka
oferow.
Podatku
Cena
Cena
Wartość Wartość
Jednostka Ilość
asortymentu/
VAT
jednostkowa
jednostkowa zamówieniazamówienia
miary zamawiana Producent/
netto
brutto
netto
brutto
Nr
katalogowy

1. Pieluchomajtki dla dorosłych – materiał z miękkiego laminatu, oddychający w partii bioder,
trójwarstwowy wkład chłonny zawierający absorbent moczu, przylepcorzepy wielokrotnego
użycia, ściągacze biodrowe, zakładki wewnętrzne, wskaźnik napełnienia nie powodujące
alergii i odparzeń (pH 5,5).
- Obwód bioder 90-120 cm, chłonność nie mniejsza niż 2100 ml - M
- Obwód bioder 120 – 150 cm, chłonność nie mniejsza niż 2300 ml - L
- Obwód bioder 150-175 cm, chłonność nie mniejsza niż 2700 ml – XL
-

12

M
L
XL

200
160 000
2 500
szt.

2. Podpaski – Normal bez skrzydełek
szt
3. Bardzo chłonny podkład dla chorych, rozmiar 60 x 90cm
4. Bardzo chłonny podkład dla chorych, z foliowymi bokami. rozmiar 90 x 180 cm (warstwa
chłonna 60 x 90 cm)

Wartość pakietu Nr 9 netto

……………………………

Stawka Podatku VAT

..............................................

szt.
szt

3 000
10 000
75 000

Wartość pakietu Nr 9 brutto ……………………………

Pakiet Nr 10
Lp.
Opis asortumentu

Jednostka
Ilość
miary zamówioma

Nazwa oferow.
Asortymentu/
Producent/ Nr
katalogowy

Stawka
Cena
Cena
Podatku
jednostkowa
jednostkowa
VAT
netto
brutto

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

1 Pieluchomajtki wysokochłonne z oddychającego materiału,
zapięcie na dwa elastyczne rzepy wielokrotnego użytku, falbanki
wewnętrzne zapobiegające wyciekom,delikatne i bezpieczne dla
skóry, posiadające atest PZH
- dla noworodków ,,mini”
- dla dzieci ,,midi”
- dla dzieci ,,maxi”
- dla dzieci ,,junior”

Wartość pakietu Nr 10 netto
Stawka Podatku VAT

szt.
szt.
szt.
szt.

730
200
160
320

………………………………

...................................................................

Wartość pakietu Nr 10 brutto ……………………………
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Pakiet Nr 11
Siatka chirurgiczna, przepuklinowa
Lp.
Opis asortymentu
1.

Nazwa

Siatka płaska o średniej grubości 0,45 mm o
porowatości ok. 758 – 1007 mikrometra, o średnicy
nitki ok. 180 mikrometrów i dwukierunkowej
elastyczności o wymiarze 6 cm x 11 cm sterylna

Symbol
katalogowy

Producent

Ilość siatek w
opakowaniu

Cena jednej siatki
Netto

Brutto

Orientacyjna
wielkość
zamówienia w
sztukach

Wartość
zamówienia
Netto

brutto

540 siatek

Uwaga: Asortyment w pakiecie Nr 11 powinien posiadać informację o serii i dacie ważności w postaci naklejki do umieszczania w dokumentacji pacjenta.

Wartość pakietu Nr 11 netto
Stawka Podatku VAT

……………………………
......................................................

Wartość pakietu Nr 11 brutto ……………………………
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Pakiet Nr 12
JEDNORAZOWE, JAŁOWE ZESTAWY AMBULATORYJNE / opakowania typu blister z odpowiednią ilością wgłębień na płyny/
Lp.
Opis asortymentu

Jednostka
Ilość
miary zamawiana

1. Zestaw do zmiany opatrunku: pęseta plastikowa zielona 12,5 cm, pęseta
plastikowa niebieska 12,5cm, tampony z gazy bawełnianej/tupfer/ wielkości
śliwki 6 szt.

Nazwa oferow.
asortymentu/
Producent/ Nr
katalogowy

Stawka
Cena
Cena
Wartość
Podatku
jednostkowa VAT jednostkowa zamówienia
netto
brutto
netto

Wartość
zamówienia
brutto

2 000
szt.

2. Zestaw do zmiany opatrunku: kleszczyki plastikowe 14 cm 1 szt.,pęseta
plastikowa 12,5 cm 1 szt., kompresy z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm 8 szt.,
tampony z gazy bawełnianej/ tupfer/ wielkości śliwki 5 szt.,serweta
włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm 1 szt.
szt

10 000

szt

200

3. Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego: kompresy z gazy bawełnianej
7,5 cm x 7,5 cm 6 szt., tampony z gazy bawełnianej /tupfer/ wielkości
śliwki 4 szt., kleszczyki plastikowe 14 cm 1 szt.,pęseta plastikowa 12, 5 cm
1 szt., serweta włókninowa nieprzylepna 45 cm x 75 cm /barierowa/ 1 szt.,
serweta włókninowa 45 cm x 75 cm z regulacją przylepnego otworu
/barierowa/ 1 szt., strzykawka Luer 10 ml 1 szt., igła 1,2 mm x 40 mm 18G
x 11/2 różowa 1 szt., igła 0,8 mm x 40 mm 21G x 11/2 zielona 1 szt.,
ostrze-skalpel 6,5 cm 1 szt., igłotrzymacz 13 cm 1 szt., opatrunek
transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm 1 szt.

4. Zestaw do zakładania szwów: kleszczyki plastikowe 14 cm 1 szt., pęseta
metalowa chirurgiczna 12 cm 1 szt., tampony z gazy bawełnianej/ tupfer/
wielkości śliwki 6 szt., igłotrzymacz 12 cm 1 szt., nożyczki metalowe ostre
11 cm 1 szt., strzykawka zapakowana typu Luer-Lock 10 ml 1 szt., igła 1,2
mm x 40 mm 18G x 11/2 różowa zapakowana 1 szt., igła 0,8 mm x 40 mm
21G x 11/2 zielona 1 szt.,serweta włókninowa 50 cm x 50 cm /barierowa/ z
przylepnym otworem 5 cm x 10 cm 1 szt.,serweta włókninowa nieprzylepna
60 cm x 60 cm //barierowa/

15

szt

7 000

szt

7 000

szt

6 000

szt

200

szt.

10 000

5. Zestaw do zdejmowania szwów: tampony z gazy bawełnianej /tupfer/
wielkości śliwki 3 szt., pęseta anatomiczna metalowa 12 cm 1 szt., pęseta
plastikowa 12,5 cm 1 szt., ostrze- skalpel 6,5 cm zapakowane 1 szt.
6. Zestaw do nakłucia lędźwiowego /znieczulenia regionalnego/: serweta
włókninowa 75 cm x 90 cm
/barierowa/ 1 szt., serweta włókninowa 75 cm x 90 cm z otworem i
przylepną krawędzią boczną /barierowa/ 1 szt., kleszczyki plastikowe 14 cm
1 szt., strzykawka typu Luer Lock 5 ml z tłokiem niskooporowym 1 szt.,
igła 18G x 11/2 różowa 1 szt., igła 21G x 11/2 zielona 1 szt., tampony z
gazy bawełnianej wielkości śliwki 6 szt., opatrunek chłonny 7,2 x 5 cm 1
szt.
9. Zestaw do pielęgnacji jamy ustnej: ręcznik chłonny 30 x 20 cm 1 szt.,
para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych rozmiar M, plastikowa
szpatułka laryngologiczna 15 cm 1 szt., kleszczyki plastikowe 14 cm 1 szt.,
tupfery gazowe wielkości śliwki 5 szt.
10. Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego: kleszczyki plastikowe 14
cm 1 szt., pęseta plastikowa 12,5 cm 1 szt., kompresy z gazy bawełnianej
7,5 x 7,5 cm 5 szt., tampony z gazy bawełnianej /tupfer/ wielkości śliwki 4
szt., serweta włókninowa nieprzylepna 45 cm x 45 cm //barierowa/ 1 szt.,
serweta włókninowa nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem śr.10 cm
//barierowa/ 1 szt., strzykawka Luer 20 ml 1 szt., igła 1,2 mm x 40 mm 18G
x 11/2 różowa, żel poślizgowy w saszetce 2,7 g 1 szt., woda sterylne w
ampułce 20 ml 1 szt., 1 para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M /
pakowane w papier, wywinięty mankiet/
Wartość pakietu Nr 12 netto .......................................................

Stawka Podatku VAT ...............................................................
Wartość pakietu Nr 12 brutto ....................................................
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OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE
Pakiet Nr 13
Rozmiary opatrunków podano orientacyjnie – dopuszczane rozmiary przybliżone.
Do każdej części pakietu nr 13 można przystępować niezależnie.
Lp.
Opis asortymentu

Jednostka
miary

Ilość
zamawiana

Nazwa oferow.
asortymentu/
Producent/ Nr
katalogowy

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

Pakiet 13 A
Opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy,
półprzezroczysty, elastyczny, wodoodporny
Typu Granuflex Extra Thin
rozmiary
- 10 x 10 cm
- 15 x 15 cm
Typu Granuflex
rozmiary
- 10 x 10 cm
- 15 x 15 cm
- na piętę
- na kość krzyżową

szt
szt

100
100

szt
szt
szt
szt

1 200
90
120
120

Wartość pakietu Nr 13 A netto .......................................................
Stawka Podatku VAT ................................................................
Wartość pakietu Nr 13 A brutto ....................................................

17

Pakiet 13 B
Opatrunek chłonny hydrowłóknisty
nieprzylepny typu Aquacel
rozmiar
10 x 10 cm
2 x 45 cm
przylepny piankowy typu Aquacel Foam
rozmiary
10 x 10 cm
17,5 x 17,5 cm
nieprzylepny typu Aquacel Foam
rozmiary
10 x 10 cm
15 x 15 cm

szt
szt

300
80

szt
szt

300
200

szt
szt

100
50

Wartość pakietu Nr 13 B netto .......................................................
Stawka Podatku VAT ..................................................................
Wartość pakietu Nr 13 B brutto ....................................................

Pakiet 13 C
Opatrunek przeciwbakteryjny, chłonny
hydrowłóknisty z jonami srebra
nieprzylepne typu Aquacel Ag
rozmiary
2 x 45 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
przylepne typu Aquacel Ag Foam
rozmiary

szt
szt
szt

100
400
100
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10 x 10 cm
17,5 x 17,5 cm
nieprzylepne typu Aquacel Ag+ Extra
10 x 10 cm

szt
szt

500
400

szt

400

Wartość pakietu Nr 13 C netto .......................................................
Stawka Podatku VAT .................................................................
Wartość pakietu Nr 13 C brutto ....................................................

Pakiet 13 D
Antybakteryjny, jałowy opatrunek siatkowy z
maścią, zawierający srebro metaliczne
Rozmiar
10 x 10 cm

szt

200

Wartość pakietu Nr 13 D netto .......................................................
Stawka Podatku VAT ...........................................
Wartość pakietu Nr 13 D brutto ....................................................
Pakiet 13 E
Amorficzny, przezroczysty hydrożel do nawilżania
ran i rozpuszczania tkanki martwiczej
Jałowy dozownik 15 G

szt

100

Wartość pakietu Nr 13 E netto .....................................................
Stawka Podatku VAT ..............................................................
Wartość pakietu Nr 13 E brutto ...............................................
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Pakiet 13 F
Jałowy opatrunek w formie kompresu z miękkich
włókien alginianów wapnia do ran sączących,
zakażonych oraz w fazie oczyszczania i ziarnowania
Rozmiar
10 x 10 cm

szt

150

Wartość pakietu Nr 13 F netto .......................................................
Stawka Podatku VAT ......................................................................
Wartość pakietu Nr 13 F brutto ...............................................

Pakiet 13 G
Jałowy opatrunek piankowy z hydrożelem
naniesionym siatkowo od strony rany, do ran
sączących jak i suchych
Rozmiar:
Wersja nieprzylepna
10 x 10 cm
Wersja przylepna
12,5 x 12,5 cm
15 x 15 cm

szt

50
100
100

Wartość pakietu Nr 13 G netto .......................................................
Stawka Podatku VAT .................................................................
Wartość pakietu Nr 13 G brutto ...............................................
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Pakiet Nr 14
Lp.
Opis asortymentu

Jednostka
miary

Ilość
zamówioma

szt

600

Nazwa oferow.
Asortymentu/
Producent/ Nr
katalogowy

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
zamówienia
netto

Wartość
zamówienia
brutto

1 Sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na aparat
RTG, wykonany z przezroczystej folii PE
((zabezpieczający górną połowę aparatu RTG )
Rozmiar 117 x 183 cm

Wartość pakietu Nr 14 netto

………………………………

Stawka Podatku VAT .......................................................
Wartość pakietu Nr 14 brutto ……………………………
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Pakiet Nr 15
Jałowe zestawy do dializy przez cewnik i hemodializy
Lp.

Opis asortumentu

Jednostka
Ilość
Nazwa oferow. Asortymentu/
miary
zamówioma Producent/ Nr katalogowy

Cena
Stawka
jednostkowa Podatku
netto
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
zamówienia netto

Wartość
zamówienia
brutto

1 Zestaw do dializy przez cewnik:
Serweta z laminatu FB z rozcięciem i otworem
5 cm
(rozmiar 50 x 60 cm ) – 1 szt
Serweta z laminatu FB 50 x 60 cm – 1 szt
Rękawice lateksowe bezpudrowe M – 2 szt
Kompresy gazowe 17n, 8W 7,5 x 7,5 cm – 10
szt.
Pojemnik dwukomorowy typu blister 10 x 20
cm – 1 sz.

2

Zestaw do hemodializy
Podłączanie:
Serweta nieprzylepna z laminatu FB 50 x 35
cm
Rękawice lateksowe bezpudrowe M – 2 szt.
Kompresy włókninowe 30g/m2 4W 7,5x7,5 cm
– 6 szt.
Opatr. włókninowy do mocowania kaniul
8x5,8cm – 2 szt.
Przylepiec włókninowy 2 x 15 cm – 4 szt
(plaster nie szerszy niż 2 cm i nie węższy niż
1,25 cm )
Rozłączanie:
Rękawice lateksowe bezpudrowe M – 2 szt.
Rękawice winylowe bezpudrowe L – 1 szt.
Kompresy włókninowe 30g/m2 4W 7,5x7,5 – 4
szt
Samoprzylepny opatrunek włókninowy 5x 7,2
cm – 2 szt.

Wartość pakietu Nr 15 netto

szt

30 000

szt

40 000

………………………………

Stawka Podatku VAT.............................................
Wartość pakietu Nr 15 brutto ……………………………
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