
GRUPA1

Strona 1

Nr sprawy 32/2014                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 1

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 szt
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 szt
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 szt
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5 szt 50

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

6 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

7 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

8 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

9 szt 30
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

L.p. jm
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto    
 (kol.4 x kol.5)   

       

Wartość VAT 
                 

( kol.6x kol.7)

Wartość brutto   
(kol.7 + kol.8)

Nazwa 
handlowa/ 

nazwa 
producenta /kraj

Hipoalergiczny przylepiec z włókniny poliestrowej z 
klejem akrylowym perforowany na całej 
powierzchni umożliwiający dzielenie wzdłuż i 
wszerz o wymiarach 2,5cm x 9,1m (+ - 0,5 cm)

1 000

Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem 
akrylowym o wymiarach 5cm x 9,1m (+ - 0,5 cm)

12 000

Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem 
akrylowym o wymiarach 2,5cm x 9,1m (+ - 0,5 cm)

1 000

Hipoalergiczny przylepiec włókninowy z klejem 
akrylowym o wymiarach 2,5cm x 9,1m (+ - 0,5 cm)

1 200

Hipoalergiczny chirurgiczny przylepiec z 
elastycznej włókniny z klejem akrylowym o wysokiej 
przylepności, bez papieru wyścielającego o 
wymiarach 15,2 cm x 9,1 m (+ - 0,5 cm)

Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z 
centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, 
samoprzylepny, pokryty klejem akrylowym o 
wymiarach 10 cm x 25 cm (+ - 0,5 cm)

13 000

Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z 
centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, 
samoprzylepny, pokryty klejem akrylowym o 
wymiarach 10cm x 20cm (+ - 0,5 cm)

8 000

Jałowy,hipoalergiczny plaster na włókninie z klejem 
akrylowym do mocowania kaniul o wymiarach 
7,6cm x 5,1cm ( +/- 1cm)

250 000

Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 10 m (+ - 
0,5 cm)
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10 szt 20
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

11 op
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

12 szt
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

13 szt 0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

14 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

15 op
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

16 op
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

17 op
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

18 op
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

19 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

20 szt
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Elastyczna siatka opatrunkowa 10 cm x 10 m (+ - 
0,5 cm)
Gazik jałowy nasączony 70% alkoholem 
izopropylowym,rozmiar 6 cm x 3 cm, op x 100 szt 
(+ - 0,5 cm)

3 000

Bandaż podgipsowy włókninowy 10 cm x 3 m (+ - 
0,5 cm)

7 000

Bandaż podgipsowy włókninowy 20 cm x 3 m          
   (+ - 0,5 cm)

8 000

Hipoalergiczny,przeżroczysty, sterylny plaster do 
mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych o 
wymiarach 6cm x 7cm (+/- 5%), z wycięiem na port 
pionowy wyposażony w system ramki i metki do 
oznaczenia

5 000

Kompresy jałowe 10cm x 10cm x 3szt. 17 nitek, 8 
warstw ( pakowane łącznie)

60 000

Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x 3szt. 17 nitek, 8 
warstw ( pakowane łącznie)

360 000

Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x 5szt. 17 nitek, 8 
warstw ( pakowane łącznie)

110 000

Kompresy jałowe 5cm x 5cm x 3szt. 17 nitek, 8 
warstw ( pakowane łącznie)

350 000

Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny 
opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u 
dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującą 
kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste 
wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,dwa 
włókninowe paski mocujące, rozmiar 
5x5,7cm,odporny na działanie środków 
dezynfekcyjnych zawierających alkohol,klej 
akrylowy równomiernie naniesiony na całej 
powierzchni przylepnej,wyrób medyczny klasy 
IIa,niepylące,nierwiące się w kierunku otwarcia, 
opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej 
gęstości,zapewniające sterylną powierzchnię dla 
odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania.

2 400

Gaza sterylna opatrunkowa rozmiar 1m2  z gazy 
17-to nitkowej

32 000
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21 op 50

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

22 op 200

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

23 op 400

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

24 szt 100

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25 szt 100

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

System zamykania ran, pasek z mikroporowatej 
włókniny poliestrowej, wzmocnionej włóknami z 
syntetycznego jedwabiu 47mm x 12mm z 
przeżroczystym opatrunkiem z folii PU 60mm x 
47mm z ramką do aseptycznej aplikacji; sterylne, 
Opakowanie zbiorcze - plastikowy dyspenser 

System zamykania ran, pasek z mikroporowatej 
włókniny poliestrowej, wzmocnionej włóknami z 
syntetycznego jedwabiu 47mm x 12mm z 
przeżroczystym opatrunkiem z folii PU 60mm x 
47mm z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylne, 
Opakowanie zbiorcze - plastikowy dyspenser 

Hipoalergiczny plaster poiniekcyjny z rozciągliwej 
włókniny z opatrunkiem absorbcyjnym na papierze 
zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem 
akrylowym, bez lateksu,kauczuku i tlenku cynku, 
opakowanie tekturowe-dyspenser, rozmiar 5m x 
4cm, dzielony co 2cm (+ - 0,5 cm)

Przeżroczysty opatrunek z folii PU do cewników 
centralnych 10 x 12cm, z ramką i metką rozmiar 10 
x 12cm, odporny na działanie środków 
dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej 
akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób 
gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary 
wodnej,opakowanie typu folia-folia. (+ - 0,5 cm)

Przeżroczysty opatrunek z folii PU do cewników 
centralnych, owalny 10 x 11,5cm, z ramką i metką , 
odporny na działanie środków dezynfekcyjnych 
zawierających alkohol, klej akrylowy, naniesiony w 
siateczkę w sposób gwarantujący wysoką 
przepuszczalność dla pary wodnej, opakowanie 
typu folia-folia.(+ - 0,5 cm)
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26 op 100

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

27 op 24

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

28 op 25

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

29 op 25

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Jałowe kompresy oczne, kształt owalny 41,3 x 
66,7mm, wkład o wysokiej chłonności z bawełny 
długowłóknistej pokryty obustronnie warstwą 
zewnętrzną z delikatnej gazy. Pakowane 
pojedynczo  w rozrywalne saszetki.(+ - 0,5 cm) 

Przylepiec chirurgiczny wodoodporny z 
latwoodklejalnym klejem silikonowym, wykonany z 
niebieskiej mikroporowatej włókniny poliestrowej, 
wybitnie komfortowy dla pacjenta,wybitnie łagodny 
dla skóry. Perforowany w równych odstępach co 
umożliwia dzielenie wzdłuż i wszerz bez użycia 
nożyczek, nawet w rękawiczkach. nie klei się do 
rękawiczek, nie pozostawia kleju na skórze, nie 
zawiera lateksu, rozmiar 2,5cm x 5m (+ - 0,5 cm)

Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników 
centralnych z hydrożelem zawierającym 2% 
glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z 
wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu 
obrzeżem, 8,5cm x 11,5cm (+ - 0,5 cm) dwa 
szerokie minimum 2,5cm x 3,5cm  aplikatory , z 
ramką , z metką i dwoma paskami mocującymi , 
odporny na dzialanie środkow dezynfekcyjnych 
zawierających alkohol , opakowanie typu folia - 
folia. 

Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników 
centralnych z hydrożelem zawierającym 2% 
glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z 
wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu 
obrzeżem, 10cm x 15,5cm (+ - 0,5 cm)  dwa 
szerokie minimum 2,5cm x 3,5cm  aplikatory , z 
ramką , z metką i dwoma paskami mocującymi , 
odporny na dzialanie środkow dezynfekcyjnych 
zawierających alkohol , opakowanie typu folia – 
folia.
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30 op 25

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

31 op 12

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

*Kompresy w poz. 15-18 przeznaczone są do stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym

Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników 
centralnych z hydrożelem zawierającym 2% 
glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z 
wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu 
obrzeżem, 10cm x 12cm  dwa szerokie minimum 
2,5cm x 3,5cm  aplikatory , z ramką , z metką i 
dwoma paskami mocującymi , odporny na 
dzialanie środkow dezynfekcyjnych zawierających 
alkohol , opakowanie typu folia – folia.

Preparat do ochrony skóry, bez zawartości 
alkoholu, nafty, wazeliny. Sklad : 
Heksametylodisiloksan, izooktan , terpolimer 
akrylanu, polifenylo-metylo-siloksan. Szybko 
wysycha, tworząc na skórze oddychającą 
przejrzystą błonę. Nie piecze nawet w przypadku 
zastosowania na uszkodzonej, otartej skórze. 
Sterylny i nietoksyczny. Pojemność 28 ml , spray z 
atomizerem. 

Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy
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Strona 6

Nr sprawy 32/2014                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 2

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1*
op

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2*
op

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3*
op

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4
szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5
szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

*Kompresy w poz 1-3 przeznaczone są do stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym

L.p. Postać (jm)
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto    
 (kol.4 x kol.5)   

       

Wartość VAT 
                 

( kol.6x kol.7)

Wartość brutto   
(kol.7 + kol.8)

Nazwa 
handlowa/ 

nazwa 
producenta /kraj

Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 40g, 
5 cm x 5 cm, 4 warstwy x 10 szt                 (+ 
- 0,5 cm)

4 200

Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 40g 
7,5 cm x 7,5 cm, 4 warstwy x 10 szt              
(+ - 0,5 cm)

4 500

Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 40g, 
10 cm x 10 cm, 4 warstwy x 10 szt                
(+ - 0,5 cm)

2 000

Setony jałowe 2 m x 5 cm , 4 warstwy, x 1 
szt. (+ - 0,5 cm) 2 000

Setony jałowe 2 m x 2 cm , 4 warstwy, x 1 
szt. (+ - 0,5 cm) 3 000

Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr sprawy 32/2014                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA3

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2

szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

L.p. Postać (jm)
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto    
 (kol.4 x kol.5)   

       

Wartość VAT 
                 

( kol.6x kol.7)

Wartość brutto   
(kol.7 + kol.8)

Nazwa 
handlowa/ 

nazwa 
producenta /kraj

Opaska gipsowa o wymiarach 3m x10 cm 
(+- 0,5 cm), zawartość 94% gipsu 
naturalnego,czas wiązania 4 do 6 minut 

2 000

Opaska gipsowa o wymiarach 3m x14 cm 
(+- 0,5 cm), zawartość 94% gipsu 
naturalnego,czas wiązania 4 do 6 minut 30 000

Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr sprawy 32/2014                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

ROZMIAR Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

0,64x3,8cm 3000 0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2

0,64x10cm 5000 0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3

1,27x10cm 3000 0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4
0,32x8cm 2500 0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

z tolerancją (+ - 0,1 cm)

na każdym opakowaniu zbiorczym musi znajdować się kod kreskowy

przez równoważne należy rozumieć przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż w SIWZ

GRUPA 4 -Inne specjalistyczne materiały szewne - typu  Strip  lub równoważne

L.p.
długość 

nitki
opis 
igły

długość 
igły

symbol 
igły

długość 
podwiązki

Cena 
jednostkowa 

netto

Stawka 
VAT

Wartość netto  
   (kol.10 x 

kol.11)          

Wartość VAT   
               
( kol.12x 
kol.11)

Wartość brutto   
(kol.12 + kol.13)

Nazwa handlowa/ 
nazwa producenta 

/kraj

Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy

Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie 
składającego ofertę
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Nr sprawy 20/2014                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 5

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 szt 800

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

L.p. Postać (jm)
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto    
 (kol.4 x kol.5)   

       

Wartość VAT 
                 

( kol.6x kol.7)

Wartość brutto   
(kol.7 + kol.8)

Nazwa 
handlowa/ 

nazwa 
producenta /kraj

Folia chirurgiczna wykonana z poliestru, 
ultracienka o grubości 0,025mm, 
oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, 
antystatyczna, klej akrylowy, 
paroprzepuszczalność (MVTR)>600G/m2 /
24h, z systemem bezpiecznej aplikacji. 
Rozmiar całkowity 38cm x 41cm , rozmiar 
części lepnej 28cm x 41cm  ( + - 0,5 cm)

1 500

Folia chirurgiczna wykonana z poliestru, 
ultracienka o grubości 0,025mm, 
oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, 
antystatyczna, klej akrylowy, 
paroprzepuszczalność (MVTR)>600G/m2 /
24h, z systemem bezpiecznej aplikacji. 
Rozmiar całkowity 60cm x 45cm , rozmiar 
części lepnej 50cm x 45cm   ( + - 0,5 cm)

2 000

Folia chirurgiczna wykonana z poliestru, 
ultracienka o grubości 0,025mm, 
oddychająca, rozciągliwa, niepalna, matowa, 
antystatyczna, klej akrylowy, 
paroprzepuszczalność (MVTR)>600G/m2 /
24h, z systemem bezpiecznej aplikacji. 
Rozmiar całkowity 38cm x 25cm , rozmiar 
części lepnej 28cm x 25cm   ( + - 0,5 cm)

Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy
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