
Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

Pakiet 1 – Materiały medyczne 

Lp. 
Nazwa 

 
J.m. 

Ilość 

 

Cena 

jedn. 

netto 

 [PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

Nazwa 

producenta 

i nazwa 

handlowa 

lub numer 

katalogowy

** 

1. 

Igły iniekcyjne j.u.0,5x25, 0,5x40,06x25,06x30,07x30,07x40,0,8x40, 

0,9x40 sterylne, cienkościenne o zwiększonym świetle pozwalającym 

na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i pobierania 

leków,wykonane ze stali nierdzewnej,dobrze dopasowane do 

strzykawki, zaznaczone miejsce otwierania blistra.                                                                                  

Pakowane po 100 sztuk 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby igły posiadały na 

opakowaniu jednostkowym oznaczenie długości ścięcia ostrza. 

Ponadto, Zamawiający wymaga aby igły pochodziły od jednego 

producenta w celu łatwiejszej identyfikacji. 

 

opak. 1200     

 

2. 

Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj.1ml. j.u. jałowa, 

zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoku, dobrze dopasowanego 

do cylindra i uszczelniacza tłoka eliminującego martwą przestrzeń, 

wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skalą, 

dołaczona igła injekcyjna.                                                             

Pakowane po 100 sztuk 

opak. 60     

 

3. 
Strzykawka dwuczęściowa 2 ml. typu Luer jednorazowego użytku z 

kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 
opak. 400     

 

 
(Pieczęć Wykonawcy) 

 
 

 



nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z 

polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 2,5 ml.                                                                                                                                                                                                           

Pakowane po 100 sztuk. 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga strzykawki dwuczęściowe 

jednorazowego użytku z rozszerzeniem: 2-3 ml pozostałe parametry 

zgodnie z wymaganiami. 

 

4. 

Strzykawka dwuczęściowa 5 ml.typu Luer jednorazowego użytku z 

kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 

nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z 

polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 5,6ml.                                                                                                                                                                                                           

Pakowane po 100 sztuk 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga strzykawki dwuczęściowe 

jednorazowego użytku z rozszerzeniem: 5-6 ml pozostałe parametry 

zgodnie z wymaganiami. 

 

opak. 360     

 

5. 

Strzykawka dwuczęściowa 10 ml.typu Luer jednorazowego użytku z 

kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 

nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z 

polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 12ml.                                                                                                                                                                                                            

Pakowane po 100 sztuk 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga strzykawki dwuczęściowe 

jednorazowego użytku z rozszerzeniem:  10-12 ml pozostałe parametry 

zgodnie z wymaganiami. 

 

opak. 200     

 

6. 

Strzykawka dwuczęściowa 20 ml.typu Luer jednorazowego użytku z 

kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 

nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z 

polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 23ml.                                                                                                                                                                                                            

Pakowane po 50 szt. lub po 100 szt. 

opak. 

 

50 

szt.x20

0 

lub 

100szt.

x100 

    

 



Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga strzykawki dwuczęściowe 

jednorazowego użytku z rozszerzeniem: 20-24 ml pozostałe parametry 

zgodnie z wymaganiami. 

 

 

7. 

Strzykawka lOOml j.u. z końcówką do cewnika z dołączonym 

łącznikiem typu Luer posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem 

zapewniający płynny przesuw, czytelną i trwałą skalę co 2ml, 

opakowanie jednostkowe typu blister-pack 

szt. 500     

 

8. 
Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu o/z, komora 

kroplowa o dł. nie mniejszej niż 9 cm. Opakowanie papierowo-foliowe 
szt. 600     

 

9. 

Przyrząd do przetacznia płynów infuzyjnych z elastyczną komorą o 

długości min. 50 mm, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany 

zapowietrznik wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy 

oczek 15um, dren o długości 150 cm, z rolkowym regulatorem 

przepływu umożliwiającym dokładne ustawienie prędkości infuzji, z 

zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej pow i nazw 

producenta (dla bezspornej identyfikacji po użyciu), sterylizowany EO.                                                                                                                                                                                          

Wolny od ftalanów *                                                                                                                                                                                                                                                           

Opakowanie folia-papier 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przyrząd do przetaczania 

płynów infuzyjnych z elastyczną komorą o długości min. 50 mm z logo 

producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, pozostałe 

parametry zgodnie z wymaganiami. 

szt. 
20000 

 
    

 

10. 

Kieliszki do leków, plastikowe, j.u. x 75 sztuk lub 80 sztuk, lub 100 szt, 

podziałka dookoła kieliszka, skala do 30ml z przykrywką do podawania 

leków płynnych 

opak. 

75 szt. 

x1200 

lub 

80 szt. 

x1125 

lub 

100szt.

x900 

    

 



11. 

Kieliszki do leków, plastikowe, j.u. x 75 sztuk lub 80 sztuk lub 100 

sztuk, podziałka dookoła kieliszka, skala do 30ml 

opak. 

75x100

00 

lub 

100x75

00 

    

 

12. Szpatułki drewniane opakowanie tekturowe a 100 sztuk opak. 150      

13. 
Pojemnik na mocz z portem bocznym 

Pojemność od 2000 ml. do 2500 ml.  
szt. 100     

 

14. 
Sterylny worek na mocz z odpływem o poj 2000ml z zastawką 

antyrefluksyjną i kranikiem spustowym typu "T" 
szt. 2000     

 

15. 

Zgłębnik żołądkowy jednorazowy wykonany z nietoksycznego PCV nr 

16Fr/Ch 18Fr/Ch (po 50%)dł 100cm 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  zgłębniki o dł 900 lub 1200mm  

szt. 200     

 

16. 

Aparat do pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45 |am o 

standardowym kolcu i z wbudowaną antyzwrotną zastawką 

zapobiegającą wyciekaniu leku oraz nieruchomą osłonką portu typu 

Luer Lock 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat do pobierania i 

przygotowywania leków z butelek ze standardowym kolcem, łatwy do 

wbicia się w butelkę, posiadający  ergonomiczny kształt, łatwe 

zamknięcie jedną ręką, ochronę przed skażeniem dzięki 

samozamykającemu się zatrzaskowi, odporny na insulinę, sterylny, 

pirogenny.  

 

szt. 1000     

 

17. 

Igła sterylna do jednorazowego stosowania do podawania insuliny do 

wstrzykiwacza 0,25 x 8 mm.                                                             

Sterylizowana radiacyjnie.                                                             

Opakowanie a 100 sztuk 

opak. 360     

 

18. 
Igła do pobierania leków typu luer-lock, ostrze pencii point, rozmiar 18 

G 
szt. 6000     

 

19. Sterylna penseta plastikowa jednorazowego użytku szt. 400      



20. 

Staza z automatycznym mechanizmem zwalniającym, obsługiwana 

jedną ręką. Po naciśnięciu przycisków bocznych, konektor 

automatycznie odskakuje. Możliwość prania w 90OC 

szt. 80     

 

21. 

Sterylne ostrza do skalpela jednorazowego nr 11 ze stali węglowej, 

Opakowanie 100 sztuk zabezpieczone dodatkowo przezroczystą folią 

ochronną, na każdym opakowaniu jednostkowym rysunek ostrza w 

skali 1:1 

op. 12     

 

22. Trzonki do ostrzy do skalpela z poz. 21 szt. 12      

23. 

Maseczka chirurgiczna niejałowa z usztywnieniem trójwarstwowa, do 

wyboru na gumki lub troczki niepylące, zgodnie z normą EN 14683, 

klasyfikacja IIR. 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  maski niejałowe 

trójwarstwowe z usztywnieniem na nos. Maski zawierające troki lub 

gumki do mocowania do wyboru przez Zamawiającego, zgodna z normą 

EN 14683, klasyfikacja II. 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  maski niejałowe 

czterowarstwowej z usztywnieniem na nos. Maski zawierające troki, 

zgodne z normą EN 14683, klasyfikacja IIR. 

 

 

szt. 3000     

 

24. 

Półmaska ochronna klasy FFP 2 lub wyższej do ochrony przed 

aerozolami ciekłymi i stałymi np. prątkami gruźlicy i AH1N1, 

spełniająca wymagania odporności na płyny,    z możliwością stos w 

sytuacjach gdy koncentracja zanieczyszczenia nie przekracza 10 x NDS 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  półmaski ochronnee klasy 

FFP2 zgodnie z normą EN 149:2001 + A1: 2009. Minimalna skuteczność 

filtra 94%, maksymalna odporność na przesiąkanie równa 8. 

Trójpanelowa konstrukcja pozwala na większą ruchomość twarzy i 

wygodę oraz łatwość przechowywania, gdy półmaska nie jest używana. 

Technologia filtra niskiego oporu oddychania powoduje skuteczną 

filtrację z niskim oporem oddychania dla stałej wysokiej jakości 

działania. Wyprofilowany panel na nos dostosowuje się do nosa                     

szt. 120     

 



i konturów twarzy i pomaga poprawić kompatybilność z okularami 3M. 

Indywidualne higieniczne opakowanie chroni maskę przed 

zanieczyszczeniem przed użyciem.  Produkty spełniają wymagania 

dyrektywy 89/686/EWG, oznaczone znakiem CE. Produkt nie spełnia 

wymogów dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. 

 

25. 

Maska tlenowa z drenem o długości co najmniej 200 cm, dobrze 

przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego bezbarwnego i 

bezzapachowego PCV,       z zaciskiem na nos oraz z gumką naokoło 

głowy 

szt. 120     

 

26. 

Cewnik do odsysania z dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi 

oraz jednym centralnym, zapewniające zoptymalizowanie ciągów 

ssania 

szt. 400     

 

27. 
Cewnik do podawania tlenu z miękką silikonową lub wykonaną z 

miękkiego elastycznego PCV końcówką donosową 
szt. 250     

 

28. 

Cewnik Foley Ch 12-26 j.u, sterylny, pakowany pojedynczo, 

silikonowany, balon 5-15ml.                     Na opakowaniu 

jednostkowym powinny znajdować się następujące informacje: rozmiar 

cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku 

polskim. 

szt. 1200     

 

29. Zatyczka do cewników moczowych szt. 200      

30. 

Cewnik Nelaton Ch 08-22, sterylny, elastyczny.              Na 

opakowaniu wyraźnie widoczne: rozmiar cewnika, nazwa producenta, 

data ważności,                                         nr serii oraz opis w języku 

polskim 

szt. 300     

 

31. 

Rurka ustno-gardłowa Guedel nr 1,2,3, z kolorowym znacznikiem, 

sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą ważności, 

nazwą producenta oraz podanym rozmiarem 

szt. 150     

 

32. 

Rurka intubacyjna sterylna                                            (w rozmiarze 7-

20 % oraz w rozmiarach 8 i 9 po 40% ilości), z mankietem śr. 2,5-9,0 

mm, wykonana z medycznego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia 

szt. 100     

 



widoczna w promieniach RTG, z rozmiarem umieszczonym dodatkowo 

na baloniku kontrolnym. 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga do zaoferowania rurkę 

intubacyjną z rozmiarem umieszczonym bezpośrednio na rurce. 

 

33. 

Sterylne koreczki do kaniuli dożylnych Luer Lock   

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby koreczki do kaniul 

posiadały trzpień poniżej jego krawędzi. 

szt. 30000     

 

34. 

Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z FEP z portem, ze 

skrzydełkami G22 (0,90x25mm)-przepływ 36 ml/min, z zatyczką z 

filtrem hydrofobowym,                     wyposażona w system 

bezpieczeństwa w postaci plastikowego zatrzasku, aktywującego się 

automatycznie po wyjęciu ostrza 

szt. 5000     

 

35. 

Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z PUR z portem, ze 

skrzydełkami G22 (0,90x25mm)-przepływ 36 ml/min, z zatyczką z 

filtrem hydrofobowym,                     wyposażona w system 

bezpieczeństwa w postaci plastikowego zatrzasku, aktywującego się 

automatycznie po wyjęciu ostrza 

szt. 5000     

 

36. 

Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z FEP   z portem, ze 

skrzydełkami G20 (1,0-1,1x32mm)- przepływ 65ml/min, z zatyczką z 

filtrem hydrofobowym, wyposażona w system bezpieczeństwa w 

postaci plastikowego zatrzasku, aktywującego się automatycznie po 

wyjęciu ostrza 

szt. 5000     

 

37. 

Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z PUR   z portem, ze 

skrzydełkami G20 (1,0-1,1x32mm)- przepływ 65ml/min, z zatyczką z 

filtrem hydrofobowym, wyposażona w system bezpieczeństwa w 

postaci plastikowego zatrzasku, aktywującego się automatycznie po 

wyjęciu ostrza 

szt. 5000     

 

38. 

Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z FEP   z portem, ze 

skrzudełkami G18 (1,3-1,1x45 mm)- przepływ 95ml/min, z zatyczką z 

filtrem hydrofobowym , wyposażona w system bezpieczeństwa w 

szt. 250     

 



postaci plastikowego zatrzasku, aktywującego się automatycznie po 

wyjęciu ostrza 

39. 

Kaniula dożylna typu bezpiecznego wykonana z PUR   z portem, ze 

skrzudełkami G18 (1,3-1,1x45 mm)- przepływ 95ml/min, z zatyczką z 

filtrem hydrofobowym , wyposażona w system bezpieczeństwa w 

postaci plastikowego zatrzasku, aktywującego się automatycznie po 

wyjęciu ostrza 

szt. 250     

 

40. 

Przyrząd do infuzji z dodatkowym, bezigłowym portem do podawania 

bolusów,                                                             dla pacjentów z 

nadaktywnością ruchową.                                                                                   

Bez ftalanów. 

szt. 50     

 

 RAZEM        
* Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był wolny od ftalanów 

** Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie ich nazw producenta 

i nazw handlowych lub numerów katalogowych. 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 

Pakiet 2 – Rękawice 

Lp. 
Nazwa 

 
J.m. 

Ilość 

 

Cena 

jedn. 

netto 

 [PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

Nazwa 

producenta  

i nazwa 

handlowa lub 

numer 

katalogowy 

* 

 

1. 

Rękawice foliowe, moletowane, zarejestrowane jako wyrób 

medyczny.                                                                                                                                                                                      

Opakowanie a 100 sztuk 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga rękawice foliowe nie 

będące wyrobem medycznym 

opak. 600      

2. Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, AQL 

mniejszy bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein 

lateksowych (poniżej 70 ug/g), pudrowane, sterylizowane, z 

rolowanym mankietem, gładkie, z teksturą na wewnętrznej 

części dłoni lub na całej powierzchni dłoni. 

                                                                                                                                                                                                                     

Rozmiary 7; 7,5 ; 8; 8,5 ** 

para 1000      

3. Rękawice nitrylowe teksturowane bezpudrowe, teksturowane 

na opuszkach palców, o grubości: palec: min. 0,14mm, 

dłoń:0,08, mankiet: 0,06. Rozmiar S, M, L, XL, Wyrób 

medyczny posiadający właściwości środka ochrony 

indywidualnej  ( wg Normy EN 374), bez ftalanów oraz innych 

opak. 10800      

 
 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



substancji mogących zanieczyścić żywność. Hypoalergiczne.                                        

Opakowanie a 100 sztuk *** 

4. Rękawice winylowe diagnostyczne bezpudrowe, białe, zgodne 

z normą EN 455-1,2,3(potwierdzone certyfikatem jednostki 

niezależnej), nie zawierające DOP ( potwierdzone 

oświadczeniem producenta)                                                                                                      

Rozmiar S,M,L,XL.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Opakowanie a 100 sztuk **** 

opak. 600      

 RAZEM        
* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie ich nazw producenta i nazw handlowych 

lub numerów katalogowych. 

** Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić w ofercie wyniki badań potwierdzające zawartość protein poniżej 70 ug/g. 

*** Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić w ofercie wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające brak ftalanów.  

***Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić w ofercie dokument potwierdzający zgodność oferowanych rękawic z normą EN 374. 

**** Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić w ofercie dokument potwierdzający zgodność oferowanych rękawic z normą EN 455-1,2,3. 

 

 

 
 …………………………………………………………………………………………………… 

 Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

Pakiet 3 – Worki mikcyjne 

Lp. 
Nazwa 

 
J.m. 

Ilość 

 

Cena 

jedn. 

netto 

 [PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

Nazwa 

producenta  

i nazwa 

handlowa lub 

numer 

katalogowy 

* 

1. WWorek mikcyjny (35x15)- jednorazowy, szczelnie 

zamykany (torba foliowa + wkładka pochłaniająca 

zapach i ciecz, nie mniej niż 500 ml) przeznaczony dla 

mężczyzn do oddawania moczu 

szt. 300      

2. Jednorazowy , szczelnie zamykany system (torba 

foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie 

mniej niż 500 ml) o wymiarach 40 x 60 cm, 

przeznaczony do wyściełania basenów wielokrotnego 

użytku 

szt. 200      

3. Myjka wykonana w 100% z włókien poliestrowych 

nasączonych mydłem o naturalnym pH ,                                                                                                                                                            

rozmiar 12 x 20 cm, gramatura 150 g 

szt. 20000      

 RAZEM        

 
*Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie ich nazw producenta 

i nazw handlowych lub numerów katalogowych. 
 …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



 

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

Pakiet 4 – Manometry 

Lp. 
Nazwa 

 
J.m. 

Ilość 

 

Cena 

jedn. 

netto 

 [PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

Nazwa producenta i 

nazwa handlowa lub 

numer katalogowy 

* 

1. Manometr zegarowy do pomiaru ciśnienia,                                           

z rękawem z materiału do dezynfekcji                                                              

na przedramię na rzep ,                                                                               

z metalową klamrą i stetoskopem w komplecie 

szt. 100      

 RAZEM        
*Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie ich nazw producenta 

i nazw handlowych lub numerów katalogowych. 

 
 …………………………………………………………………………………………………… 

 Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 

Pakiet 5 – Opatrunki 

Lp. 
Nazwa 

 
J.m. 

Ilość 

 

Cena 

jedn. 

netto 

 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

Nazwa 

producenta i 

nazwa handlowa 

lub numer 

katalogowy 

* 

1. Gaza opatrunkowa bawełniana niewyjałowiona 13-

niktowa 90cm*+/- 5 cm 

mb 24000      

2. Kompresy włókninowe jałowe**  5 x 5cm x 3szt. lub x 

2 szt. w opakowaniu jednostkowym papier-folia o 

gramaturze 30g/m2        

op. 3 szt.x75000 

 

lub 

 

2szt.x112500 

     

3. Kompresy włókninowe  jałowe**10 x 10 cm x 3 szt. 

lub x 2 szt.   w opakowaniu jednostkowym papier-folia 

o gramaturze 30g/m2   

op. 3 szt.x37500 

 

lub 

 

2szt.x56250 

 

     

4. Siatkowy rękaw opatrunkowy zawierający w składzie 

włókna poliamidowe i poliuretanowe o dużej 

elastyczności do podtrzymywania opatrunków 

wszelkiego rodzaju i wielkości szczególnie na stawach, 

zaokrąglonych pow ciała,przepuszczający 

powietrze,odporny na dział tluszczu i potu,który można 

wyjaławiać Nr 2 (na dłoń i stopę)x 25 m*** 

szt. 2      

 
 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga rękawy 

opatrunkowe posiadających w swoim składzie 68 % 

bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych. 

 

5. Siatkowy rękaw opatrunkowy zawierający w składzie 

włókna poliamidowe i poliuretanowe o dużej 

elastyczności do podtrzymywania opatrunków 

wszelkiego rodzaju i wielkości szczególnie na stawach, 

zaokrąglonych pow ciała, przepuszczający powietrze, 

odporny na dział tłuszczu i potu, który można 

wyjaławiać Nr 4 (na głowę) x 25 m*** 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga rękawy 

opatrunkowe posiadających w swoim składzie 68 % 

bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych. 

 

szt. 4      

6. Chusta trójkątna bawełniana szt. 40      

7. Lignina płaty 40 cm x 60 cm (+/-5 cm) kg 1200      

8. Opaska  dziana 4m x 10cm pakowana pojedynczo szt. 27000      

9. Opaska elastyczna tkana z zapinką    4m x 15cm 

pakowana pojedynczo 

szt. 375      

10. Przylepiec hypoalergiczny włókninowy z klejem 

hypoalergicznym 5m x 2,5cm 

szt. 2200      

11 Przylepiec hypoalergiczny tkaninowy z klejem 

hypoalergicznym  5m x 5cm bez opatrunku 

szt. 2000      

12. Plaster tkaninowy z opatrunkiem włókninowym 

pokryty hipoalergicznym klejem posiadający folię 

zabezpiecz. Warstwę chłonną przed przywieraniem 

5mx6cm 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga plastry 

posiadające papierowe zabezpieczenie. 

 

szt. 375      



13. Hypoalergiczny przylepiec zastępujący nici 

chirurgiczne, do nieinwazyjnego zamykania małych ran 

i nacięć chirurgicznych, wykonany z pasków włokniny 

pokryty hypoalergicznym klejem poliakrylowym 

przepuszczający powietrze i parę wodną o wymiarach 6 

x 100 mm x 5 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  przylepiec 

zastępujący nici chirurgiczne z klejem akrylowym 

w rozmiarze 100 x 6mm x 10szt. z przeliczeniem ilości. 

 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przylepców 

zastępujących nici chirurgiczne w rozmiarze 6 x 101 

mm x10 

op. x 

50 szt 

 

lub 

op. x 

10 szt 

10 
 

 

lub 

 

50 

     

14. Jałowy hypoalergiczny opatrunek włókninowy z 

klejem hypoalergicznym do mocowania kaniuli 72mm 

x 51mm x 1szt. lub  80mm x 60mm x1szt.                                                                                         

z dodatkową podkładką pod skrzydeł 

op. x 

50 

szt. 

360      

15. Hypoalergiczny przylepiec z włókniny poktyty klejem 

hypoalergicznym do mocowania całej pow opatrunku, 

przepuszczający parę wodną i powietrze nie absorbuje 

promieni Rontgena o wymiarach 15 cm x 10 m x 1 

rolka                                                  

szt. 100      

16. Hipoalergiczny plaster z opatrunkiem z folii 

polietylenowej odporny na wodę z klejem 

kauczukowym lub akrylowym o wymiarach 10 cm x 6 

cm x 1 sztuka 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  plaster z 

opatrunkiem w rozmiarze 10cmx9cmx1szt. 

 

szt. 120      

17. Hypoalergiczny przylepiec przezroczysty z porowatej 

folii , dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz o 

wymiarach 2,5cm x 5 m 

szt. 300      



Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga przylepca w 

rozmiarze 5 cm x 10 m z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości. 

 

18. Jałowe serwety nieprzylepne (2-warstwowe z folią od 

spodu )                          o wymiarach 50 x 50 cm 

szt. 300      

19. Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa a  500g kg 1200      

RAZEM   
* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie ich nazw producenta 

i nazw handlowych lub numerów katalogowych. 

** Zamawiający wymaga dostarczenia 2 próbek oferowanych kompresów celem ich weryfikacji. 

*** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy zakwalifikowanej do klasy II a reguła 7. 

Zamawiający  dopuszcza zaoferowanie przylepców o opisie i szerokości podanej w SIWZ i długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastrów o opisie i rozmiarach podanych w SIWZ posiadających papier foliowy zabezpieczający warstwę chłonną. 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 

Pakiet 6 – Opatrunki p/odleżynowe I 

Lp. 
Nazwa 

 
J.m. 

Ilość 

 

Cena 

jedn. 

netto 

 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

Nazwa 

producenta i 

nazwa handlowa 

lub numer 

katalogowy 

* 

1. Antybakteryjny chłonny jałowy opatrunek hydrowłoknisty 

zawierający srebro jonowe , przeszyty wzmocnnionymi 

włoknami o działaniu bakteriobójczym                                                                       

o wymiarach 10cm x 10 cm 

szt 50      

2. Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów do leczenia ran w 

środ wilgotnym do leczenia ran z martwicą suchą lub 

rozpływową,do ran płytkich i głębokich, z sygnalizatorem 

wskazującym moment zmiany opatrunku do aplikacji na piętę                                                      

o wymiarach 18,5cm x 19,5 cm 

szt 100      

3. Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów do leczenia ran w 

środ wilgotnym do leczenia ran z martwicą suchą lub 

rozpływową,do ran płytkich i głębokich, z sygnalizatorem 

wskazującym moment zmiany opatrunku do aplikacji na kość 

krzyżową o wymiarach 20,0cm x 22,5 cm 

szt 100      

4. Sterylny żel hydrokoloidowy do  leczenia ran głębokich 

suchych i sączących ,stymulujący aktywność makrofagów i 

pobudzający ziarninowanie do zaopatrywania ran z martwicą 

suchą lub rozpływową oraz ran skolonizowanych przez bakterie 

lub zagrożonych infekcją. Opakowanie a 15 g 

szt 50      

 
 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



5. Sterylna pasta hydrokoloidowa do  leczenia ran głębokich 

suchych i sączących ,stymulujący aktywność makrofagów i 

pobudzający ziarninowanie do zaopatrywania ran z martwicą 

suchą lub rozpływową oraz ran skolonizowanych przez bakterie 

lub zagrożonych infekcją. Opakowanie a 30 g 

szt 20      

6. Cienki samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy złożony  z 

wewnętrznej (stykającej się z raną ) warstwy 3 hydrokoloidów  

i zewnętrznej - błony poliuretanowej. Pólprzezroczysty z 

sygnalizatorem zmiany opatrunku ,                         o 

pocienionych krawędziach.  Stosowany bezpośrednio na ranę ( 

z małym , umiarkowanym wysiękiem) lub w kombinacji z 

innymi opatrunkami                               o wymiarach 10 x 10 

cm 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opatrunki 

hydrokoloidowe cienkie, półprzezroczyste bez sygnalizatora 

zmiany o równych brzegach.. 

szt 50      

7. Cienki samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy złożony                  

z wewnętrznej (stykającej się z raną ) warstwy 3 

hydrokoloidów i zewnętrznej - błony poliuretanowej. 

Pólprzezroczysty z sygnalizatorem zmiany opatrunku , o 

pocienionych krawędziach.                                                       

Stosowany bezpośrednio na ranę(z małym , umiarkowanym 

wysiękiem ) lub w kombinacji z innymi opatrunkami  o 

wymiarach 15 x 15 cm. 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opatrunki 

hydrokoloidowe cienkie, półprzezroczyste bez sygnalizatora 

zmiany o równych brzegach.. 

szt 20      

8. Samoprzylepny , sterylny , warstwowy opatrunek piankowy 

regulujący wilgotność rany. Wielowarstwowa  część chłonna 

zawiera żelującą część chłonną wykonaną z 

karboksymetylocelulozy sodowej oraz warstwę pianki o 

wodoodpornej warstwie zewnętrznej wykonanej z 

szt 20      



pópprzepuszczalnej błony poliuretanowej  o wymiarach 12,5 x 

12,5 cm 

RAZEM   
*Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie ich nazw producenta i nazw 

handlowych lub numerów katalogowych. 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

 

Pakiet 7 – Opatrunki p/odleżynowe II 

Lp. 
Nazwa 

 
J.m. 

Ilość 

 

Cena 

jedn. 

netto 

 [PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

Nazwa producenta i 

nazwa handlowa lub 

numer katalogowy 

* 

1. Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią 

zawierającą srebro metaliczne o działaniu 

bakteriobójczym o wymiarach 10cm x 10 cm 

szt 500      

2. Hydroaktywny opatrunek z maścią na bazie 

trójglicerydów do zaopatrywania ran chronicznych  o 

wymuarach 10cm x 12 cm 

szt 300      

3. Opatrunek hydrokoloidowy o specjalnie wykrojonym 

kształcie do wilgotnego opatrywania ran w okolicy 

krzyżowej o wymiarach 12cm x 18cm 

szt 100      

4. Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego 

opatrywania ran z wysiękiem od umiarkowanego do 

lekkiego o wymiarach 7,5cm x 7,5cm 

szt 100      

 RAZEM        
* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie ich nazw producenta 

i nazw handlowych lub numerów katalogowych. 
 
 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 
 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Pakiet 8 – Pieluchomajtki 

Lp. 
Nazwa 

 
J.m. 

Ilość 

 

Cena 

jedn. 

netto 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

Nazwa 

producenta  

i nazwa 

handlowa lub 

numer 

katalogowy 

* 

1. Pieluchomajtki o anatomicznym kształcie z absorbentem 

moczu neutralizującym nieprzyjemny zapach-wykonane z 

laminatu w miejscach zbierania się moczu (krocze) i miękkiej 

włókniny w partii bioder, paroprzepuszczalne na całej pow.                                                          

- z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu zakładkami 

bocznymi  o anatomicznym kształcie  

chłonność w ml min 2450 ml (wg normy ISO 11948-1)                                                                               

- obwód bioder 120-150 cm; rozmiar 3 ( L)                                                       

- -  -posiadające wskaźnik wilgoci                                                               

- posiadające po 2 pary elastycznych, samoprzylepnych, 

wielokrotnego użytku pasków mocujących (wymagane 

elastyczne przylepce-rzepy) po każdej stronie **           

sztuka 64800      

2. Pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw nocne - z 

absorbentem moczu neutralizującym nieprzyjemny zapach                                                                              

-wykonane z laminatu w miejscach zbierania się moczu 

(krocze) i miękkiej włókniny w partii bioder , 

paroprzepuszczalne na całej pow.                                                          

-z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu z zakładkami 

bocznymi o anatomicznym kształcie                                         

 -chłonność w ml min 3000 ml (wg normy ISO 11948-1)                                                                        

-obwód bioder 120-150 cm; rozmiar 3 ( L)                                                                                                                   

sztuka 54000      

 
 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 



-posiadające wskaźnik wilgoci                                                                     

-- posiadające po 2 pary elastycznych, samoprzylepnych, 

wielokrotnego użytku pasków mocujących (wymagane 

elastyczne przylepce-rzepy) po każdej stronie **    

3. Podkład chłonny 60 x 90 cm(+/- 3 cm)                                                                                                                                       

-materiał zewnętrzny nie przepuszczający wilgoci  ** 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga podkład chłonny 

posiadający oznakowanie rozmiaru na opakowaniu handlowym 

i zbiorczym, brak oznaczenia bezpośrednio na produkcie. 

     

sztuka 43200      

4. Pianka do czyszczenia skóry silnie zabrudzonych części ciała 

przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu i 

stolca bez użycia wody z dodatkiem keratyny , o 

właściwościach neutralizujących zapach                                                                        

-opakowanie a 400 ml 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga piankę do 

oczyszczania skóry dopuszczonej do obrotu na podstawie 

Ustawy o kosmetykach. 

 

sztuka 300      

RAZEM   
*Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie ich nazw producenta i nazw 

handlowych lub numerów katalogowych. 

** Zamawiający wymaga  aby oferowany przedmiot zamówienia miał oznakowanie rozmiaru na produkcie, opakowaniu pojedynczym i zbiorczy. 

W przypadku poz. 3 Pakietu 8 - Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga podkład chłonny posiadający oznakowanie rozmiaru na opakowaniu handlowym i zbiorczym, brak 

oznaczenia bezpośrednio na produkcie. 

** Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki oferowanego przedmiot zamówieni z zaznaczeniem której pozycji w pakiecie dotyczą. 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego chłonność oferowanych pieluchomajtek wg normy ISO 11948-1 (dot. Pakietu 8 poz.1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 …………………………………………………………………………………………………… 

 Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


