
Zespół Opieki Zdrowotnej 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74 ZAŁACZNIK NR 2.4

DO SIWZ

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
GAZA OPATRUNKOWA bawełniana w metrach bieżących  

szerokość 90 cm 17-nitkowa
mb 20 000

2
OPASKA ELASTYCZNA do terapii kompresyjnej x 1 szt. 

12cm x 5m
op 5

3
OPASKI GIPSOWE  chirurg szybkowiążące 3 m x 10 cm / do 

5 minut/
szt 220

4
OPASKI GIPSOWE  chirurg szybkowiążące 3 m x 12 cm /do 

5 minut/
szt 500

5
OPASKI GIPSOWE  chirurg szybkowiążące 3 m x 14cm-

15cm  /do 5 minut/
szt 900

6
OPATRUNEK antybakteryjny z maścią, zawierający jony 

srebra 10 x 10 cm x10szt
op 200

7

OPATRUNEK antybakteryjny z maścią, zawierający jony 

srebra 15 x 15 cm x10 szt op 3

8
OPATRUNEK antybakteryjny z maścią, zawierający jony 

srebra 5 x 5 cm x 10szt
op 250

9 OPATRUNEK Hydrokoloidowy 10 x 10 x 10 szt op 150

10 OPATRUNEK Hydrokoloidowy 5 x 5 x 10 szt op 35

11
OPATRUNEK Hydrożelowy przezroczysty z krawędzią 

samoprzylepną 4,5 x 6,5 cm x 5 szt
op 15

PAKIET 1

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu
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12
OPATRUNEK Hydrożelowy przezroczysty z krawędzią 

samoprzylepną 7,5 x 10 cm x 5 szt
op 25

13
OPATRUNEK JAŁOWY z alginianów wapnia 10 cm x 10 cm x 

10 szt
op 5

14
OPATRUNEK JAŁOWY z alginianów wapnia 5 cm x 5 cm x 

10 szt
op 5

15 OPATRUNEK w formie Tamponady 2g / 30 cm x 5 szt op 5

16
OPATRUNEK z siatki bawełnianej impregnowanej neutralnną 

maścią 10 x 10 x 10 szt
op 5

17

OPATRUNEK piankowy - wyposażony w samoprzylepną 

chroniącą skórę, krawędź mocującą 11 x 11 x 10 szt op 2

18
SERWETY z gazy bielonej 20-nitkowej, 4-warstwowe 45 cm x 

45 cm z tasiemką i znacznikiem radiacyjnym
szt 6 500

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
KOMPRESY - GAZA OPATRUNKOWA 17 nitkowa, jałowa 

1/2 m2 *
szt 700

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu

WARTOŚĆ OGÓŁEM

PAKIET 2

poz. 12 i 13: Zamawiający wymaga, aby te wyroby były zapakowane w opakowanie foliowo-papierowe do steryzlizacji z widoczną zaawrtością zgodnie z normą PN-EN 868-5

chirurgicznych jako inwazyjny wyrób medyczny (rejestracje w klasie IIA reguła 7)

* Zamawiający wymaga aby każdy wyrób gazowy jałowy był sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu, wyroby z gazy będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach

Ewentualnie przewiązywanie kompresów wyłacznie za pomocą materiału o składzie identycznym jak zawartość pakietu (kompresy bewełniane - nitka bewełniania)
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2
KOMPRESY - GAZA OPATRUNKOWA 17 nitkowa, jałowa 

1/4 m2 *
szt 2 400

3
KOMPRESY - GAZA OPATRUNKOWA 17 nitkowa, jałowa 1 

m2 *
szt 6 500

4
KOMPRESY GAZOWE niejałowe z gazy 17 nitkowej 12 

warstwowe  5 cm x 5 cm x 500 szt (klasa IIA reg 7)
op 400

5
KOMPRESY GAZOWE niejałowe z gazy 17 nitkowej 12 

warstwowe  7 cm x 7 cm x 500 szt (klasa IIA reg 7)
op 500

6
KOMPRESY GAZOWE niejałowe z gazy 17 nitkowej 12 

warstwowe  9 cm x 9 cm x 500 szt (klasa IIA reg 7)
op 300

7
KOMPRESY GAZOWE wyjałowione 7,5 x 7,5 cm, 12 

warstwowe x 10 szt *
op 50

8
KOMPRESY GAZOWE wyjałowione 7,5 x 7,5 cm, 12 

warstwowe x 5 szt *
op 4 000

9
KOMPRESY GAZOWE wyjałowione z gazy 17 nitkowej 8 

warstwowe 5 cm x 5 cm x 5 szt. 
op 200

10

PAKIET ZABIEGOWY: KOMPRESY GAZOWE 17 nitkowe, 8 

warstwowe 7,5x7,5cm, wyjałowione 3x20 szt; TUPFERY - 

FASOLKA z nitką radiacyjną 15x15cm wyjałowione x 10szt; 

SERWETA OPERACYJNA  gazowa 4 warstwowa 17 nitkowa 

45x45cm z nitką radiacyjną i tasiemką x 3 szt *

op 20

11

PAKIET ZABIEGOWY: SERWETA OPERACYJNA GAZOWA 

4 warstwowa, 17 nitkowa 45x45cm z nitką radiacyjną i 

tasiemką wyjałowiony x 2 szt; KOMPRESY GAZOWE 17 

nitkowe, 16 warstwowe 10x10cm wyjawłowione x 40 szt *

op 20

12
SETONY z gazy 17 nitkowej 2 cm x 2 cm x 120 szt (klasa IIA 

reg 7)
op 2

13
SETONY z gazy 17 nitkowej 2 cm x 5 cm x 68 szt (klasa IIA 

reg 7)
op 3

14
SIATKA OPATRUNKOWA (RĘKAW) elastyczna (typu 

CODOFIX, STULPA-FIX) nr 10 x 1 metr
op 30
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15
SIATKA OPATRUNKOWA (RĘKAW) elastyczna (typu 

CODOFIX, STULPA-FIX) nr 14 x 1 metr
op 20

16
SIATKA OPATRUNKOWA (RĘKAW) elastyczna (typu 

CODOFIX, STULPA-FIX) nr 2 x 1 metr
op 15

17
SIATKA OPATRUNKOWA (RĘKAW) elastyczna (typu 

CODOFIX, STULPA-FIX) nr 4 x 1 metr
op 20

18
SIATKA OPATRUNKOWA (RĘKAW) elastyczna (typu 

CODOFIX, STULPA-FIX) nr 6 x 1 metr
op 40

19
SIATKA OPATRUNKOWA (RĘKAW) elastyczna (typu 

CODOFIX, STULPA-FIX) nr 8 x 1 metr
op 80

20
TUPFERY z gazy 17 nitkowej nie jałowe 15 x 15 (FASOLA) x 

500 szt (klasa IIA reg 7)
op 15

21

Zestaw sterylnych serwet operacyjnych do operacji 

ginekologicznych dolnych, spełniający wymagania normy PN-

EN 13795 cz. 1-3, składający się z min. a) serweta rozmiar 

min. 240cm x 180cm z otworem 20cm x 10cm otoczonym 

przylepcem 1 szt. b) serweta rozmiar min. 80cm x 90cm 1 szt. 

c) pokrowce na kończyny dolne pacjentki rozmiar min. 45cm x 

120cm 2 szt. d) ręczniki do rąk min. 4 szt. (włoknina min. 

62g/m2 skład: wiskoza/polietylen/polipropylen) na 

potwierdzenie spełnienia wymagań należy załączyć kartę 

danych technicznych wystawioną przez producenta wyrobu 

gotowego

zestaw 40

22
Prześcieradło podfoliowane 200 x150 cm niejałowe; 

opakowanie x20 szt.
op 100

23
Prześcieradło (podkład) niebieskie, zielone 210 x 160 cm 

pakowane po 20 szt.
op 220

24

Podkład higieniczny 90cm x60 cm, z pulpy celulozowej, 

bardzo chłonny (min. Chłonność 2000ml); pakowany zbiorczo 

po 30szt.

op 100

25 Chusta trójkątna szt 800

WARTOŚĆ OGÓŁEM
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DO SIWZ

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

OPATRUNEK włókninowy, jałowy samoprzylepny do 

mocowania kaniul 80mm x 60mm o zaokrąglonych brzegach z 

nacięciem i dodatkową poduszeczką

szt 27 000

2

PASKI do łączenia brzegów skóry 3 mm x 75-76 mm x 5 szt 

(zastępujace nici chirurgiczne) w kolorze cielistym, o 

zaokrąglonych brzegach

op 650

3
PLASTER z opatrunkiem włókninowym na tkaninie 5 m x 8 

cm
op 30

4
PRZYLEPIEC z białej tkaniny wiskozowej 5 m x 2,5 cm na 

szpulce pojedynczo pakowany w kartoniku
szt 900

5
PRZYLEPIEC z białej włókniny 2,5cm x 9,14-9,20m na 

szpulce pojedynczo pakowany w kartoniku
szt 250

6
PRZYLEPIEC z przeźroczystej perforowanej folii 2,5 cm x 

9,14-9,20m na szpulce pakowany pojedyńczo w kartoniku
op 1800

7

WYJAŁOWIONY PRZYLEPIEC Z OPATRUNKIEM 

CHŁONNYM 10 cm x 8 cm lub 10 cm x 10 cm o 

zaokrąglonych brzegach, warstwa papieru odklejana wzdłuż 

krótszego brzegu

szt 5 000

8

WYJAŁOWIONY PRZYLEPIEC Z OPATRUNKIEM 

CHŁONNYM 15 cm x 8 cm lub 15 cm x 10 cm o 

zaokrąglonych brzegach, warstwa papieru odklejana wzdłuż 

krótszego brzegu

szt 2 000

9

WYJAŁOWIONY PRZYLEPIEC Z OPATRUNKIEM 

CHŁONNYM 20 cm x 9-10cm o zaokrąglonych brzegach, 

warstwa papieru odklejana wzdłuż krótszego brzegu

szt 2 950

10

WYJAŁOWIONY PRZYLEPIEC Z OPATRUNKIEM 

CHŁONNYM 25cm x 9-10cm o zaokrąglonych brzegach, 

warstwa papieru odklejana wzdłuż krótszego brzegu

szt 2 950

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu

PAKIET 3
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11 Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10cm x10m op 15

12

Podkład higieniczny, nieprzemakalny, z wkładem chłonnym, 

ok. 60 x 60 cm, z miękkiej rozdrobnionej celulozy. Klasa 

wyrobu medycznego:I. Pakowane po 100 szt. 

op 15

13

WYJAŁOWIONY PRZYLEPIEC Z OPATRUNKIEM 

CHŁONNYM 35cm x 10-12cm o zaokrąglonych brzegach, 

warstwa papieru odklejana wzdłuż krótszego brzegu

szt 1 450

14

Niejałowy, samoprzylepny opatrunek z przezroczystej folii 

poliuretanowej. Warstwa przylepna z hypoalergicznym klejem. 

Opatrunek wodoodporny i paraprzepuszczalny. Po wierzchniej 

stronie opatrunku "kwadraty" 2 cm x 2 cm w celu umożliwienia 

dokładnego ucięcia pożądanego rozmiaru. Opatrunek z 

rozcięciem - pofalowaną linią oraz ponumerowane 

poszczególne części w celu ułatwienia aplikacji. Pakowany w 

kartonik w rozm. 5 cm x 10m. Opakowanie = 1 sztuka

op 10

15

OPATRUNEK z folii poliuretanowej, jałowy samoprzylepny do 

mocowania kaniul 70mm x 90mm o zaokrąglonych brzegach z 

nacięciem, przeźroczysty

szt 1 000

16

Opaska elastyczna podtrzymująca o rozciągliwości 85% o 

właściwościach kohezyjnych, nie zawierająca latexu 10cm x 

2m

szt 10

17 Gaza bawełniana jałowa ½ m² 17-nitkowa szt 500

18 Gaza bawełniana jałowa 1 m² 17-nitkowa szt 500

19 OPASKA OPATRUNKOWA DZIANA 4m x 10cm szt 6 000

20 OPASKA OPATRUNKOWA DZIANA 4m x 15cm szt 2 000

21 OPASKA OPATRUNKOWA DZIANA 4m x 5cm szt 1 000

WARTOŚĆ OGÓŁEM
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DO SIWZ

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Opatrunek o wymiarach 10cm x 10cm, wykonany z gazy o 

dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu 

natłuszczającym, zawierający 0,5% chlorheksydynę o 

działaniu bakteriobójczym. Opakowanie jednostkowe foliowo-

aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami 

papieru, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i 

pozwalają na prostą aplikację. Opakowanie - 10 szt.

op 70

2

Opatrunek o wymiarach 15cm x 20cm, wykonany z gazy o 

dużych oczkach, nasączony białą parafiną o działaniu 

natłuszczającym, zawierający 0,5% chlorheksydynę o 

działaniu bakteriobójczym. Opakowanie jednostkowe foliowo-

aluminiowe, każdy opatrunek zabezpieczony dwoma płatkami 

papieru, które zapewniają utrzymanie właściwości opatrunku i 

pozwalająna prostą aplikację. Opakowanie - 10 szt.

op 55

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
koc ratunkowy jednorazowego użycia; dwustronny srebrno-

złoty o wymiarach 160x240 cm
szt. 120

PAKIET 5

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu

WARTOŚĆ OGÓŁEM

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu

PAKIET 4

WARTOŚĆ OGÓŁEM
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DO SIWZ

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr kod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Siatka PRZEPUKLINOWA POLIPROPYLENOWA 6 x 11 cm 

o grubości 0,45 mm - 0,47 mm grubość nici 0,16 mm 

gramatura: 80g/m2

szt 60

2

Siatka PRZEPUKLINOWA POLIPROPYLENOWA  15 x 15 

cm o grubości 0,45 mm  - 0,47 mm grubość nici 0,16 mm 

gramatura: 80g/m2

szt 20

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Opatrunek hydrożelowy nieprzylepny, elastyczny, miękki, 

plastyczny w formowaniu jako wodna kompozycja naturalnych 

i syntetycznych polimerów; utrzymuje odpowiedni poziom 

wilgotności na powierzchni rany, co wspomaga autolityczne 

oczyszczanie rany oraz pozytywnie wpływa na procesy 

ziarninowania i epiteliacji. Opakowanie folia-folia, wymiary:  6 

x 12 cm w opakowaniu 5 szt.

op 3

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu

PAKIET 6

WARTOŚĆ OGÓŁEM

PAKIET 7

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu
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2

Opatrunek hydrożelowy nieprzylepny, elastyczny, miękki, 

plastyczny w formowaniu jako wodna kompozycja naturalnych 

i syntetycznych polimerów; utrzymuje odpowiedni poziom 

wilgotności na powierzchni rany, co wspomaga autolityczne 

oczyszczanie rany oraz pozytywnie wpływa na procesy 

ziarninowania i epiteliacji. Opakowanie folia-folia, wymiary: 10 

x 12 cm w opakowaniu 5 szt.

op 3

3

Opatrunek hydrożelowy nieprzylepny, elastyczny, miękki, 

plastyczny w formowaniu jako wodna kompozycja naturalnych 

i syntetycznych polimerów; utrzymuje odpowiedni poziom 

wilgotności na powierzchni rany, co wspomaga autolityczne 

oczyszczanie rany oraz pozytywnie wpływa na procesy 

ziarninowania i epiteliacji. Opakowanie folia-folia, wymiary:  12 

x 12 cm w opakowaniu 5 szt.

op 3

4

Opatrunek hydrożelowy nieprzylepny, elastyczny, miękki, 

plastyczny w formowaniu jako wodna kompozycja naturalnych 

i syntetycznych polimerów; utrzymuje odpowiedni poziom 

wilgotności na powierzchni rany, co wspomaga autolityczne 

oczyszczanie rany oraz pozytywnie wpływa na procesy 

ziarninowania i epiteliacji. Opakowanie folia-folia, wymiary: 12 

x 24 cm w opakowaniu 5 szt.

op 3

5

Opatrunek hydrożelowy nieprzylepny, elastyczny, miękki, 

plastyczny w formowaniu jako wodna kompozycja naturalnych 

i syntetycznych polimerów; utrzymuje odpowiedni poziom 

wilgotności na powierzchni rany, co wspomaga autolityczne 

oczyszczanie rany oraz pozytywnie wpływa na procesy 

ziarninowania i epiteliacji. Opakowanie folia-folia, wymiary: 22 

x 28 cm w opakowaniu 5 szt.

op 2

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PAKIET 8  - UWAGA, ZMIENIONY (wersja obowiązująca od dnia 15.04.2016 r. godz. 08.30)

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu

WARTOŚĆ OGÓŁEM
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1
Podkład higieniczny rolka 50mb (szer. 50 cm x dług. 50m), 

nieprzemakalny, zielony lub niebieski
rol 400

2
Fartuch foliowy, przedni jednorazowy, chroniący przed 

przemoczeniem op/100 szt. (niejałowy)
op 20

3

Cemera Cover – foliowa osłona na przewody urządzeń 

medycznych, sterylna, w rozmiarze 15 cm x 260cm, pierścień 

ułatwiający zakładanie, perforowana końcówka.

szt 100

4

Sterylny pokrowiec na ramię C, jednorazowy, pakowany w 

rękaw papierowo – foliowy w rozmiarze 103 x 230 cm. ± 3 cm. 

– 1 częściowy z rozcięciem (1370mm) i przylepcami.

szt 100

5 Podkład niesterylny 90 x 140 lub 100x150, nieprzemakalny szt 7 000

6 Poszwa jednorazowa na koc 130x210 cm lub 150x200 cm szt 1 300

7
Fartuch higieniczny dla odwiedzajacych z włókniny 

polipropylenowej powiększony, wiązany na troki z przodu
szt 6 600

8
Podkład medyczny rolka 50mb o szerokości 50cm biały, 

bibułowy 
op 400

9

Spódnica jednorazowa do badań ginekologicznych. spódnica 

standard (wł.polipropylenowa 14-15g, dł.50cm, obwód 160cm, 

z gumką), kolory: biały, niebieski, zielony; opakowanie 

jednostkowe 20szt, zbiorcze 200szt 

szt 1000

10

Koszula jednorazowa dla pacjenta, biała z włókniny 

poliestrowej, miękka, zakładana przez głowę 

nieprześwitująca, niepyląca, długość min. 90 cm, rozmiar 

uniwersalny

op 200

11
Koszula dla pacjenta bez rękawów, Exellent, niebieska, SMS 

35 g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, rozmiar uniwersalny
szt. 200

12

Czepki pielęgniarskie w kształcie beretu, wykonane z 

włókniny polipropylenowej o gramaturze  min14g/m2, 

ściągane lekko gumką; pakowane w karton po 100szt.

op 10
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Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład 

higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych 

powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego 

laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła.  

Wymiary prześcieradła  100 cm (+/-2cm) x  225cm ( +/- 4cm) 

O gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – 

nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Produkt 

spełniający normę 13795.

Wchłanialność co najmniej 4l W zestawie z prześcieradłem 

transportowym o udźwigu minimum 250kg oraz osłonami na 

podłokietniki i zagłówek. 

szt 20

14

Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów, z 

możliwością przytwierdzania do podłogi.  O wymiarach 81 cm 

na 121cm Produkt spełniający normę 13795 Chłonność 1500 

ml.

szt 10

15
Koc ratunkowy jednorazowego użycia; dwustronny srebrno-

złoty o wymiarach 160x240 cm
szt. 20

16 PIELUCHOMAJTKI dla dorosłych - Large x 30 szt op 400

17 PIELUCHOMAJTKI dla dorosłych - Medium x 30 szt op 200

18
Serweta jałowa, nieprzemakalna o wymiarach 75x90 cm; 

pakowana po 1 szt.
szt. 2500

Produkty (obłożenia) powinny spełniać normęEN 13795 1-3 oraz posiadać samoprzylepną naklejkę z możliwością ponownego naklejenia na karcie zabiegu zawierającą następujące dane :data ważności, seria, nr artykułu

Zamawiający wymaga aby każdy wyrób gazowy jałowy był sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu, wyroby z gazy będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach

Narzędzia chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stalii, oznaczone symbolem graficznym ”do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z 

numerem serii, składem, datą ważności.

WARTOŚĆ OGÓŁEM

chirurgicznych jako inwazyjny wyrób medyczny (rejestracje w klasie IIA reguła 7)

PAKIET 9   - UWAGA, ZMIENIONY (wersja obowiązująca od dnia 15.04.2016 r. godz. 08.30)

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu
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L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

klasyczna trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na 

troki, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze; kolor niebieski 

lub zielony; maska spełnia wymogi normy EN 14683; maska 

typu II; pakowane w karton po 50szt.

op 160

2 koszula jednorazowa dla pacjenta op 600

3

czepek chirurgiczny, męski, zielony , o perforowanej 

strukturze , przepuszczalny dla powietrza , gramatura 

włókniny min. 25 g / m2   op/100 (furażerka)

op 25

4

czepki pielęgniarskie w kształcie beretu, wykonane z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze 14g/m2, ściągane lekko 

gumką; pakowane w karton po 100szt.

op 55

5

czepek chirurgiczny wiązany z tyłu na troki, typu furażerka ; 

część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia ; 

pakowany po 100 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

op 30

6

Czepek typu furażerka. Część przednia wydłużona z 

możliwością wywinięcia , w części tylnej ściągacz.pakowane 

w karton po 100 szt.

op 10

7

serweta operacyjna, jałowa, nieprzylepna, o wymiarach 

100x150 cm, wykonana z dwuwarstwowej włókniny o 

gramaturze min. 70g/m2; jedną z warstw stanowi folia PE; 

pakowana po 28szt.

op 250

8

obłożenie na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm, w kształcie 

worka, zewnętrzna warstwa chłonna (450%); obłożenie 

złożone teleskopowo; waga podstawowa obłożenia 90g; 

pakowane po 20szt.

op 55

9

sterylna osłona na nogę do zabiegów kolana w rozmiarach: 

35 x 80  lub 37 x 75 cm lub 35 x 120 cm (genu), pakowana w 

papier krepowy , warstwa wewnętrzna wykonana z włókniny 

polipropylenowej, warstwa zewnętrzna z nieprzemakalnego 

laminatu ,

szt 330

10

serweta dwuwarstwowa , nieprzemakalna, samoprzylepna z 

otworem o średnicy 7 cm i gramaturze min. 54g/m2 i  

wymiarach 50x60 cm; jedną z warstw stanowi folia PE; 

szt 660
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serweta nieprzylepna o wymiarach 150x175 cm wykonana z 

dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 53 g/m2; pakowana 

po 18szt.

op 10

12

serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 150x240 cm; 

z  dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 53g/m2; pakowana 

po 12szt.

op 75

13
taśma samoprzylepna o wymiarach 10x50 cm; pakowana po 

100szt.
op 5

14

zestaw serwet do cięcia cesarskiego,skład: 1 serweta stołu 

Mayo min. 78x145cm, wzmocniona(60 x 145 cm); 4 ręczniki 

do rąk, 1 prześcieradło (kocyk) dla dziecka min. 90x100cm, 1 

serweta do cięcia cesarskiego rozmiar min. 250x315cm, z 

torba na płyny i otworem 19x28 cm z przylepcem lub taśma  

do przymocowania min. 10 x 50 cm, 1 serweta na stół do 

instrumentarium min. 140x190cm (wzmocnienie 75 x 190 cm). 

Laminat dwuwarstwowy.(folia polietylenowa, włóknina 

polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny 

polipropylenowej o min. gr materiału podstawowego, bez 

wzmocnienia55 g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i 

odporności na penetrację płynów min. 150 cm H2O. 

Wykonany zgodnie  z normą EN 13795-3 oraz dyrektywą 

93/42 EECdla produktów medycznych. Na opakowaniu 

odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.

zestaw 25

15

zestaw serwet uniwersalnych-skład: 1 serweta na stolik 

narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie  75x 190 cm), 1 

obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm 

(wzmocnienie 60 x 80 cm); 1 samoprzylepna serweta 

operacyjna 150 x 240 cm; 1 samoprzylepna serweta 

operacyjna 170 x 175 cm; 2 samoprzylepne serwety 

operacyjne 75 x 90 cm; 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm; 4 

ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. Laminat dwuwarstwowy (folia 

polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary 

wzmocnione wykonane z włókninypolipropylenowej o min. gr 

materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2,w części 

wzmocnionej min. 110g/m2 i odporności na penetrację płynów 

min. 150 cmH2O. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 

oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na 

opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą 

ważności produktu.

zestaw 24
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zestaw do porodu-emergencyzestaw do porodu

1 serweta dwuwarstwowa (owinięcie pakietu) 120 x 100 cm    

1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm      

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm       

6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m2)   

1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe Peha-instrument 

14,5 cm      

3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm   

4 rękawiczki, bezlateksowe, bezpudrowe L     

1 worek plastikowy  na łożysko 30 x 40 cm            

1 gruszka gumowa 75 ml      

2 wkładki higieniczne Samu Maxi 12 x 33 cm (dla położnicy i 

dla noworodka)                                                   

1 podkład chłonny  60 x 90 cm

zestaw 18

17

wzmocniony fartuch do operacji ortopedycznych w rozmiarach 

M, L, XL, XXL. Posiadający miękkie dzianinowe mankiety nie 

powodujące nacisku na skórę, o szwie ultradźwiękowym na 

całości, rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinany na 

szyi na rzepy. Wykonany z włókniny typu SMMMS.

szt. 1 000

18

Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego. 

4 x tupfery (kuliste), wielkości śliwki- 100% bawełniana gaza 

higroskopijna, 20 nitkowa, wielkości śliwki (około 20 x 20 cm, 

kiedy rozwinięta)

1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - 

hydrofilny oraz płynny - 2,7 g - sterylizacja za pomocą 

promieniowania gamma

1 x ampułka ze sterylną wodą 20 ml; destylowana, sterylna 

woda - łatwa do otwarcia ampułka, płaskie dno, przeznaczona 

do napełniania balonika cewnika urologicznego

1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( 

zapakowana)

5 x kompresy 7,5 cm x 7,5 cm; 8 warstw , 17 nitek, 100 % 

bawełniana gaza higroskopijna

1 x serweta z włókniny 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 

10 cm; włóknina (polipropylen i polietylen – 55g/m2 

1 x serweta z włókniny 45 cm x 75 cm; włóknina (polipropylen 

i polietylen – 55g/m2) owinięcie 

1 x strzykawka Luer 20 ml ( zapakowana)

1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm 

1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowe, 

rozmiar M – zapakowane, z wywiniętym mankietem

Opakowanie – tacka blister o przybliżonej pojemności 750 ml. 

STERYLIZACJA Ethylene Oxide EO – tlenek etylenu

op 54
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Zestaw do Dożylnego Wkłucia Centralnego  (CVC). 

SKŁAD:

4 x tupfery (kuliste), 100% bawełniana gaza higroskopijna, 20 

nitkowa, wielkości śliwki (około 20 x 20 cm, jeśli nierozwinięta)

1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

1 x plastikowa pęseta 12,5 cm 

1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer 

Lock - trzon  strzykawki i tłok: polipropylen - złącze: guma 

syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu - 

sterylizacja tlenkiemu etylenu, do płynów, może być łączona 

ze wszystkimi typami igieł

1 x igła podskóra zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w 

niepirogennym opakowaniu

1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany 

1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w  

woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja 

tlenkiemu etylenu

6 x kompresy 7,5 cm x 7,5 cm 100 % bawełniana gaza 

higroskopijna, 8 warstw, 17 nitek

1 x metalowy uchwyt do  igły Derf 13 cm

1 x serweta z włókniny 45 cm x 75 cm; podwójna włóknina 

(polipropylen i polietylen) - 55 g/m²,

1 x serweta z włókniny 45 cm x 75 cm, z otworem (regulacja 

otworu przylepnego - 2 części) podwójna włóknina 

(polipropylen i polietylen) - 55 g/m²,

1 x igła podskórna, różowa,  18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); w 

niepirogennym opakowaniu 

Opakowanie typu blister z 2 wglębieniami o przyblizonej 

pojemności: STERYLIZACJA Ethylene Oxide EO – tlenek 

etylenu 

op 33

20

Zestaw do znieczulenia przewodowego. SKŁAD: 

1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa pełnobarierowa 50 

x 50 cm

1 x narzędzie do mycia (plastikowe, proste, traumatyczne, 

niebieskie 12 cm

10 x szt. kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm (12 warstw, 17 nitek) 

5 x szt. tupfery (24 x 24 xm, 12 nitek)

op 136
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Zestaw do zakładania szwów                                           1 x 

kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm

6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 

3)

1 x igłotrzymacz 12 cm

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 , różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2 , zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym 

otworem 5 cm x 10cm

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 

cmOpakowanie

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć 

jako pojemnik na odpadki.

op 30

22

Zestaw do zdejmowania szwów

3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki

1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm

1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm

1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć 

jako pojemnik na odpadki.

op 108

23

Zestaw do dezynfekcji  do masek. SKŁAD:

5 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości 

jajka

1 x kleszczyki typu korcang 24 cm

1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml

Opakowanie -Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, 

może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

STERYLIZACJA :  Ethylene Oxide EO – tlenek etylenu

op 200

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PAKIET 10

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu

WARTOŚĆ OGÓŁEM
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1 LIGNINA w arkuszach  - bielona kg 2 000

2 LIGNINA w arkuszach cięta 15cm x 20cm - bielona kg 250

3 LIGNINA w rolkach szt. 80

4 OPASKA wyściełająca z waty pod gips 15 cm x 3 m szt. 1 800

5 PIANKA MYJĄCA - Pielęgnacja do ciała 500 ml op 500

6 WATA opatrunkowa baweł-wisk.- 200 g op 60

7 WATA opatrunkowa baweł-wisk.- 500 g op 20

8 PODKŁADY GINEKOL. ABSORGYN jałowe 34x9cm x 10szt op 40

9
PODKŁADY GINEKOL. ABSORGYN niejałowe 34x9cm x 

10szt
op 400

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PAKIET 11   - UWAGA, ZMIENIONY (wersja obowiązująca od dnia 15.04.2016 r. godz. 08.30)

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu

* pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, dwa elastyczne ściągacz taliowe, podwójne elastyczne przylepcorzepy, antybakteryjny superabsorbent z właściwością neutralizacji zapachu, podwójny wkład chłonny, brak elementów 

lateksowych, delikatna włóknina wierzchnia ekstra dry wchłaniająca płyn, wewnętrzne osłonki skierowane na zewnątrz zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy, chłonność nie mniej niż 2600ml dla rozmiaru L; dla rozmiaru M- chłonność 

2300ml.

WARTOŚĆ OGÓŁEM
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1 PIELUCHOMAJTKI dla dorosłych - Large x 30 szt * op 800

2 PIELUCHOMAJTKI dla dorosłych - Medium x 30 szt * op 600

3 PIELUCHOMAJTKI BABY HAPPY MINI 3-6 kg x 78 op 50

4 PIELUCHOMAJTKI BELLA BABY HAPPY JUNIOR x 46 szt. op 20

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 OPASKA ELASTYCZNA TKANA 4m-5m x 12cm z zapinką szt 1 000

2 OPASKA ELASTYCZNA TKANA 4m-5m x 15cm z zapinką szt 4 000

3 OPASKA OPATRUNKOWA DZIANA 4m x 10cm szt 6 000

4 OPASKA OPATRUNKOWA DZIANA 4m x 15cm szt 2 500

5 OPASKA OPATRUNKOWA DZIANA 4m x 5cm szt 2 000

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu

WARTOŚĆ OGÓŁEM

WARTOŚĆ OGÓŁEM

PAKIET 12
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L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość
cena jedn. 

netto

cena całkowita dla 

każdej pozycji (4x5)

stawka 

podatku VAT 

(%)

wartość 

podatku VAT 

(6x7)

wartość ogółem brutto 

(6+8)
producent nr katal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Opatrunek do ochrony cewników tlenowych, sond 

żołądkowych i dwunastniczych, rurek nosowych - 

zapobiegający porzypadkowemu przemieszczaniu cewnika 

albo rurki. Materiał winien cechować swobodę oddychania, 

niie powodować podrażnień i przypadkowemu odklejaniu. 

Kolor zblizony do koloru skóry. Rozmiar: 8,0 x 8,7 cm x 100 

szt. w op.

op 3

WARTOŚĆ OGÓŁEM

W ofercie prosimy umieścić numer katalogowy produktu

PAKIET 13    - UWAGA, ZMIENIONY (wersja obowiązująca od dnia 15.04.2016 r. godz. 08.30)

Narzędzia chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stalii, oznaczone symbolem graficznym ”do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z 

numerem serii, składem, datą ważności.
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