
 
 
 
 
 

Pakiet Nr 1- Materiały opatrunkowe  

Lp. Opis materiału opatrunkowego Nazwa handlowa Producenta                                 
Nr katalogowy J.M. Ilość 

zamawiana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna Wartość brutto 

1. 

Gaza niejałowa w składkach po 
100 mb, szerokość minimum 90 
cm, minimum 13 nitek /klasa IIa, 
reguła 7/ 

  

mb 500        

2. 

Kompres gazowy, niejałowy 
10cm x 10cm x 100 szt, 12 
warstw,17 nitek / klasa II a, 
reguła7/ 

  

op. 120        

3. 

Kompres gazowy, niejałowy 
10cm x 10cm x 100 szt., 8 
warstw, min. 13 nitek  / klasa II a, 
reguła7/ 

  

op. 300        

4. 

Kompres gazowy, niejałowy 
7,5cm x 7,5cm x 100 szt, 8 
warstw, min. 13 nitek / klasa IIa, 
reguła7/ 

  

op. 1500        

5. 
Kompres gazowy, niejałowy 5cm 
x 5cm x 100 szt,  8 warstw, min. 
13 nitek  / klasa II a, reguła7/ 

  
op. 900        

6. 
Wata celulozowa, bielona, 
arkusze 40cm x 60cm (+/-10 %)  
x 5 kg 

  
op. 380        

7. Wata celulozowa rolki x 150 g   szt. 40        

8. 

Opaska elastyczna tkana, 
wielorazowego użytku z 2 
zapinkami wewnątrz 
opakowania, pakowana 
pojedynczo 5mx15cm 

  

szt. 1600        

9. 

Opaska elastyczna tkana, 
wielorazowego użytku z 1 
zapinką wewnątrz opakowania, 
pakowana pojedynczo 5mx12cm 

  

szt. 100        

10. Przylepiec na włókninie 2,5cm x 
9,1m-9,20m 

  
szt. 700        

11. 

Włókninowy, niejałowy, 
elastyczny przylepiec 
chirurgiczny do mocowania 
opatrunków 10cm x 10m 

  

szt. 300        



12. 
Wyściełająca opaska z waty 
syntetycznej pod opatrunki 
gipsowe 10 cm x 3 m 

  
szt. 4000        

13. Wata opatrunkowa: bawełniano -
wiskozowa  200 g 

  
szt. 30        

14. Wata opatrunkowa: bawełniano-
wiskozowa 500 g 

  
szt. 30        

15. Bawełniana chusta w kształcie 
trójkąta  

 

szt. 650     

16. 

Wielowarstwowe tampony z 
watoliny, celulozowe, bielone, 
wysokochłonne, 4 x 5cm, X 500 
szt. 

 

op. 700     

 
 

Razem: ------------------------ ------------------------- ----------- ---------   
 

 

 

 

 

 
……………………………………………………….  

data i podpis Wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAKIET NR 2- MATERIAŁY OPATRUNKOWE 

 
Lp. Opis materiału opatrunkowego Nazwa handlowa Producent                                  

Nr katalogowy J.M. Ilość 
zamawiana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna wartość brutto 

 

 

1. 
Samoprzylepny, jałowy, włókninowy 
opatrunek o zaokrąglonych rogach z 
warstwą chłonną do opatrywania ran a 10cm 
x 8cm 

  

szt. 4500        

 

 
2. 

Samoprzylepny, jałowy, włókninowy 
opatrunek o zaokrąglonych rogach z 
warstwą chłonną do opatrywania ran a 20cm 
x 10cm 

  

szt. 3000        
 

 
3. 

Samoprzylepny, jałowy, włókninowy 
opatrunek o zaokrąglonych rogach z 
warstwą chłonną do opatrywania ran a 25cm 
x 10cm 

  

szt. 75        
 

 

4. 

Opaska gipsowa, pakowana po 2 sztuki w 
opakowaniu zgrzewanym , czas wiązania 4-
6 minut, 3m x 14cm, poziom wysycenia 
masą gipsową min.94 % 

  

szt. 3500        

 

 

5. 

Opaska gipsowa, pakowana po 2 sztuki w 
opakowaniu zgrzewanym,  czas wiązania  
ok.  4-6 minut  3m x 12cm, poziom 
wysycenia masą gipsową min.94 % 

  

szt. 2500        

 

 
6. Przylepiec niejałowy na tkaninie z 

opatrunkiem 6cm x 5m 

  
szt. 40        

 

 
7. Przylepiec niejałowy na tkaninie z 

opatrunkiem  8cm x 5m 

  
szt. 15        

 

 
8. 

Przylepiec jałowy z włókniny do łączenia 
brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne                                   
a 3mm x 75-76mm x 5 szt. 

  

op.= 5szt 200        
 

 
 Razem: ------------------- -------- ------- -------   

 
 
 

 

 
 
 
 
 

……………………………………………………….  
data i podpis Wykonawcy 

 
 
 
 



Pakiet Nr 3 – Materiały opatrunkowe 

 

Lp. Opis materiału opatrunkowego 
Nazwa handlowa 

Producenta                                  
Nr katalogowy 

J.M. Ilość 
zamawiana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna wartość brutto 

 

 

1. 

Opatrunek antybakteryjny, jałowy, z siatki 
hydrofobowej pokrytej metalicznym srebrem. 
Opatrunek impregnowany wodochłonną maścią z 
trójglicerydów bez wazeliny, opatrunek musi 
przepuszczać wydzielinę 10cm x 20cm, pakowany 
pojedynczo 

  

szt. 40        

 

 
2. 

Jałowy opatrunek do ran wymagających aktywnego 
oczyszczenia, aktywowany płynem Ringera (gotowy 
do użycia), działający przez 72 godziny,  7,5cm x 
7,5cm, pakowany pojedynczo 

  

szt. 10        
 

 
3. 

Jałowy opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego 
opatrywania ran średniosączących 10cm x 10cm, 
pakowany pojedynczo         

  
szt. 20        

 

 4. Krem ochronny do skóry na okolice pośladłów  ( musi 
zawierać kreatynę)  200 ml 

  
szt. 15         

 
5. Pianka do oczyszczania skóry ( musi zawierać 

kreatynę i składnik pochłaniający zapach)  400 ml 

  
szt. 280         

 
6. Przylepiec na białej, 100% tkaninie wiskozowej, klej z 

syntetycznego kauczuku  2,5cm x 5m 

 
Szt. 700     

 

 
7. Przylepiec na białej, 100% tkaninie wiskozowej, klej z 

syntetycznego kauczuku  5cm x 5m 

 
Szt. 300     

 

 
8. 

Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej, z maścią o 
składzie neutralnym, nie zawierającej substacji 
czynnych  10cmx20cm 

 
szt 30     

 

 

9. 

Samoprzylepny, jałowy, włókninowy opatrunek z 
nacięciem, o zaokrąglonych rogach do mocowania 
kaniul, z dodatkową poduszeczką a 7,6-8cm x 5,1- 
6cm 

 

szt 28000     

 

 

10. 

Siatkowy rękaw opatrunkowy z domieszką bawełny, o 
bardzo dużej elastyczności, dużych oczkach, do 
podtrzymywania opatrunków na dłoń,ramię, stopę 
typu Codofix, opakowanie 10-12,5 mb w stanie 
spoczynku 

  

op 24        

 

 

11. 

Siatkowy rękaw opatrunkowy z domieszką bawełny o 
bardzo dużej elastyczności, dużych oczkach, do 
podtrzymywania opatrunków na nogę i głowę dziecka 
typu Codofix, opakowanie 10-12,5 mb w stanie 
spoczynku 

  

op 18        

 

 

12. 

Siatkowy rękaw opatrunkowy z domieszką bawełny o 
bardzo dużej elastyczności, dużych oczkach, do 
podtrzymywania opatrunków na głowę i tułów dziecka 
typu Codofix, opakowanie 10-12,5 mb w stanie 
spoczynku 

  

op 20        

 

 

13. 

Siatkowy rękaw opatrunkowy z domieszką bawełny o 
bardzo dużej elastyczności, dużych oczkach, do 
podtrzymywania opatrunków na tułów osoby dorosłej 
typu Codofix, opakowanie 10-12,5 mb w stanie 
spoczynku 

  

op 14        

 



 
 Razem: ---------------------------- ------------- ------------ ----------------   

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

……………………………………………………….  
data i podpis Wykonawcy 

 
 

  
PAKIET NR 4 - OPATRUNKI JAŁOWE 

 

Lp. Opis materiału opatrunkowego Nazwa handlowa Producent                                  
Nr katalogowy J.M. 

Ilość 
zamawia

na 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna wartość brutto 

 

 1. Opatrunek jałowy ze srebrem hydrowłóknisty 
10 cm x 10cm 

  
szt. 120         

 2. Opatrunek jałowy ze srebrem hydrowłóknisty 
15cm x 15cm 

  
szt. 100         

 3. Opatrunek jałowy hydrowłóknisty 10cm x 10cm 
  

szt. 70         

 
4. Opatrunek jałowy hydrowłóknisty 15cm x 15cm 

  
szt. 20         

 
     5. 

Opatrunek jałowy, hydrokoloidowy typu 
Granuflex 14x14cm, posiadający sygnalizator 
zmiany 

 

szt. 10       

 

 
6. Opatrunek jałowy , hydrokoloidowy typu 

Granuflex  15x15cm 

  
szt. 30        

 

 
7. 

Opatrunek jałowy , hydrokoloidowy typu 
Granuflex 20x20cm, posiadający sygnalizator 
zmiany 

  
szt. 10        

 

 
8. Opatrunek jałowy, hydrokoloidowy typu 

Granuflex  20x20cm 

  
szt. 20        

 

   
Razem: ----------------------------------- -------------- ---------- ---------------------    

 

 
 
 

……………………………………………………….  
data i podpis Wykonawcy 

 



PAKIET NR 5 - PIELUCHOMAJTKI  

Lp. Opis 
Nazwa handlowa 

Producent                                  
Nr katalogowy 

J.M. Ilość 
zamawiana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna wartość brutto 

1. 

Pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej 
chłonności 2600 g (wg Metody ISO 11948). 
Pieluchomajtki wykonane z materiału 
przepuszczającego powietrze na całej powierzchni. 
Pieluchomajtka musi posiadać absorbent 
pochłaniający zapach, przylepco-rzepy 
samoprzylepne, wielorazowego użytku. Rozmiar "L. 

  

szt. 14000        

2. 

Pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej 
chłonności 2300 g (wg Metody ISO 11948). 
Pieluchomajtki wykonane z materiału 
przepuszczającego powietrze na całej powierzchni. 
Pieluchomajtka musi posiadać absorbent 
pochłaniający zapach, przylepco-rzepy 
samoprzylepne, wielorazowego użytku. Rozmiar 
"M. 

  

szt. 300        

3. 

Pieluchomajtki dla dzieci o wadze 2-5 
kg.Pieluchomajtka musi przepuszczać powietrze, 
posiadać rzepy samoprzylepne wielorazowego 
użytku. 

  

szt. 260        

4. 

Pieluchomajtki dla dzieci o wadze 5-9 
kg.Pieluchomajtka musi przepuszczać powietrze, 
posiadać rzepy samoprzylepne wielorazowego 
użytku. 

  

szt. 220        

 Razem:  -------------- -------------- ------------    

 
 

……………………………………………………….  
data i podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAKIET NR 6 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE 

Lp. Opis materiału opatrunkowego 
Nazwa handlowa 

Producent                                  
Nr katalogowy 

J.M. Ilość  
Cena 

jednostkowa 
netto 

Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna wartość brutto 

1. 

Jałowa, chłonna, gąbka żelatynowa, 
nierozpuszczalna w wodzie, posiadająca 
działanie hemostatyczne. Wymiary70- 80 x 50 x 
10 mm. 

 szt. 190     

 
 
 

Razem: 
------------- ------------- ---------- ------------    

 
 
 

……………………………………………………….  
data i podpis Wykonawcy 

PAKIET NR 7 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE 

Lp. Opis materiału opatrunkowego Nazwa handlowa Producent                                  
Nr katalogowy J.M. 

Ilość 
zamawi

ana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna wartość brutto 

1. 
Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-
warstwowa z nitką z kontrastem RTG, 45 
x70 cm, jałowa, pakowana po 1 sztuce 

  
Op. 800        

2. 
Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-
warstwowa z nitką z kontrastem RTG, 45 
x70 cm, jałowa, pakowane po 3 sztuki 

  
Op. 600        

3. 
Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 4-
warstwowa z nitką z kontrastem RTG, 45 
x70 cm, jałowa, pakowane po 5 sztuk. 

 
Op. 800     

4. 
Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-
warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 
sztuk, jałowe, pakowane 4 X10 sztuk 

  
Op. 900        

5. 
Kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-
warstwowe 10X10CM, przewiązane po 10 
sztuk, jałowe, pakowane 2 X10 sztuk 

  
Op. 1400        

     6. 
Tupfery fasolki,wykonane z gazy 
bawełnianej 17-nitkowej 15 X15cm, jałowe, 
pakowane po 6 szt 

 

Op. 400       

7. Seton wykonany z gazy bawełnianej, 4-
warstwowej, jałowy 2 X 100 CM 

 

Szt. 200     

8. Seton wykonany z gazy bawełnianej, 4-
warstwowej, jałowy 2 X 200 CM 

 

Szt. 120     

9. 

Opatrunek oczny 5 X 6CM wykonany z 
gazy 17N o wykroju 18 X18CM z 
podwiniętymi brzegami, z  
dwuwarstwowym wkładem chłonnym z 
waty bawełnianej, pakowany pojedynczo, 

 

Szt. 600     



w opakowaniu typu blister 

10. 

Opatrunek oczny 5 X 6CM wykonany z 
gazy 17N o wykroju 18 X18CM z 
podwiniętymi brzegami, z  
jednowarstwowym wkładem chłonnym z 
waty bawełnianej, pakowany pojedynczo, 
w opakowaniu typu blister 

 

Szt. 200     

 

 
Razem: 

 
------------- -------------- ---------- ------------    

 
Wymagania:  
Pozycje: 1-5 opakowanie papierowo-foliowe musi być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji 
szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub seria, indeks identyfikacji i datę ważności sterylizacji. Metoda sterylizacji para wodna. 
 
Pozycja 6 opakowanie papierowo-foliowe typu blister. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub seria, indeks identyfikacji i datę ważności sterylizacji. 
Metoda sterylizacji para wodna. 

 
 
 

……………………………………………………….  
data i podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  



 
 
PAKIET NR 8 - MATERIAŁY OPATRUNKOWE 

Lp. Opis materiału opatrunkowego Nazwa handlowa Producent                                  
Nr katalogowy J.M. 

Ilość 
zamawi

ana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna wartość brutto 

 Kompresy z włókniny 40g/m2, 4 
warstwowe, jałowe, klasa IIa, reguła 7 

  
         

1. 10cm X 10cm X 10 szt. 
  

Op. 12000        

2. 10cm X 10cm X 5 szt. 
  

Op. 15000        

3. 7,5cm X 7,5cm X 10 szt. 
  

Op. 5000        

     4. 7,5cm X 7,5cm X 5 szt. 
 

Op. 8000       

5. 5cm X 5cm X 10 szt. 
 

Op. 2000     

6. 5cm X 5cm X 5 szt. 
 

Op. 7000     

 

 
Razem: 

 
------------- -------------- ---------- ------------    

 

 
 
 

……………………………………………………….  
data i podpis Wykonawcy 

 
 



Pakiet Nr 9 Materiały opatrunkowe  

Lp. Opis materiału opatrunkowego Nazwa handlowa Producenta                                 
Nr katalogowy J.M. Ilość 

zamawiana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna Wartość brutto 

1. Gaza kopertowa, jałowa  1/2 m2, 
17 nitek /klasa IIa, reguła 7/ 

  
szt. 2500        

2. Gaza kopertowa, jałowa  1x1m2, 
17 nitek /klasa IIa, reguła 7/ 

  
szt. 3500        

3. Opaska dziana  5cm x 4m , 
pakowana pojedynczo 

  
szt. 1500        

4. Opaska dziana 10cm x 4m, 
pakowana pojedynczo 

  
szt. 14000        

5. Opaska dziana 15cm x 4m, 
pakowana pojedynczo 

  
szt. 12000        

 
 

Razem: ------------------------ ------------------------- ----------- ---------   
 

 

 

 

 

 

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

                     
data i podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pakiet Nr 10 – Folia operacyjna 

Lp. Opis folii 
Nazwa handlowa 

Producenta                                  
Nr katalogowy 

J.M. Ilość 
zamawiana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna wartość brutto 

 

Folia operacyjna wykonana z poliuretanu, pokryta 
hypoalergicznym klejem akrylowym, 
paroprzepuszczalna, przeźroczysta, wodoodporna, 
elastyczna, jałowa, posiadająca system 
zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, 
skuteczną aplikację. 

  

         

1. 20 x 30 cm 
  

szt. 200        

2. 30 X 40 cm 
  

szt. 60        

3. 40 X 50 cm 
  

szt. 60        

 Razem: ---------------------------- ------------- ------------ ----------------   
 
 
 

 

 

 

 

 

 
………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



PAKIET NR 11  

Lp. Opis  Nazwa handlowa J.M. Ilość 
zamawiana 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość netto VAT Wartość brutto 

1. 

Wodny roztwór ponadtlenkowy 

o stężeniu 4 p.p.m o działaniu 

antybakteryjnym do płukania i 

przemywania ran. 

  

Opakowanie 990 ML 20          

2. 
Jałowy opatrunek hydrożelowy 

wzmocniony włókniną na twarz 

25 CM X 25CM 

  
szt. 15          

3. Jałowy opatrunek hydrożelowy 

10cm X 12cm 
 szt. 100      

 Razem: --------------------- ---------------------- --------------- ------------- --------------   
 
 

 

 

 

 
………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAKIET NR 12 

Lp. Opis  Nazwa handlowa Producenta                                 
Nr katalogowy Postać, dawka Ilość 

zamawiana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna Wartość brutto 

1 Lidocaine hydrochloride  
  

żel  2% ampułkostrzykawka 
6 ML 350        

2 Lidocaine hydrochloride, 
Chlorhexidine gluconate 

 
żel 2% , 0,25% 

ampułkostrzykawka 6ML 1400        

3 
Steylny żel poślizgowy na bazie 
wody, zawierający glicerynę, 
bezbarwny i bezzapachowy 

 
Saszetka 5G 200     

 
 

Razem: ------------------------ ------------------------- ----------- ---------   
 

 

 

 
 

 
……………………………………………………….  

data i podpis Wykonawcy 

 
 

PAKIET NR 13 
 

 

Lp. Opis 
Nazwa handlowa 

Producent                                  
Nr katalogowy 

J.M. Ilość 
zamawiana 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Łączna wartość netto Stawka VAT Łączna wartość brutto 

1. 

Podkład higieniczny chłonny 90 X 170 cm ze 
skrzydłami do mocowania pod materacem. Miękka 
włóknina wierzchnia, nieprzepuszczalna 
antypoślizgowa folia na spodzie wyrobu. Wkład 
chłonny podkładu wykonany z pulpy celulozowej. 
Minimalna chłonność wyrobu ( wg metody ISO 
11948-1 ) 2000 ml. 

  

szt. 14000        

 Razem:  -------------- -------------- ------------    

                  

 
……………………………………………………….  

data i podpis Wykonawcy 

                                                                                                           


