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Załącznik Nr 4 do SIWZ

GRUPA 1

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość szt. Wartość netto  (kol 4x3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 800

Lp j.m. 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Stawka 
podatku 
VAT %

Wartość podatku VAT  
(kol. 6x5)

Wartość brutto  (kol 
6+7)

Nazwa handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa wprowadzenia do obrotu nr 
i data ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat CE/wpis do 
rejestru zgłoszenie) 

str. w 
ofercie

Sterylny zestaw uniwersalny, 
wykonany z włókniny min. 2 – 
warstwowej,  skład kompletu 
serwety operacyjne samoprzylepne: 
min. 150x240 cm, 170x175 cm i 2 
serwety  min 75x90; serweta na 
stolik instrumentariuszki: min. 
140x190 cm; serwety na stolik 
Mayo: min. 80x145 cm; przylepiec 
taśmowy : min. 10x50 cm 
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2 szt. 800

3 szt. 300

Sterylny zestaw uniwersalny, 
wykonany z włókniny min. 2 – 
warstwowej,  skład kompletu: 
serwety operacyjne samoprzylepne: 
min. 150x240 cm, 170 x 175 cm i 2 
serwety  min. 75x90 cm; serweta na 
stolik instrumentariuszki: min. 
140x190 cm; przylepiec taśmowy : 
min. 10x50 cm 

Sterylny zestaw do artroskopii 
kolana, wykonany z włókniny min. 2 
warstwowej. Skład kompletu: 2 x 
przylepiec taśmowy: min. 10 x 50 
cm; serweta na stolik Mayo: min. 
80x145 cm; serweta do artroskopii z 
torbą na płyny i uchwytem typu 
Velcro oraz samouszczelniającymi 
się, elastycznymi otworami; min. 
200x320 cm; serweta operacyjna 
min. 150x175 cm; rękaw na 
kończynę  min. 25x80 cm serweta 
na stolik instrumentariuszki: min. 
140 x 190 cm rurka drenowa: min. 
130 cm
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4 szt. 500

5 szt. 300

sterylny zestaw do chirurgii biodra 
wykonany z włókniny min. 2 – 
warstwowej. Skład kompletu: 2 x 
przylepiec taśmowy: min. 10x50 cm; 
serweta na stolik typu  Mayo: min. 
80x145 cm; rękaw na kończynę : 
min. 35x120 cm; serweta 
operacyjna; min. 75x90 cm, serweta 
operacyjna: min. 150x200 cm, 
serweta samoprzylepna min. 
170x300 cm; serweta 
samoprzylepna z wycięciem „U” min. 
200x260 cm (wycięcie min 6,5x95 
cm) serweta na stolik 
instrumentariuszki: min. 140x190 
cm.

sterylny zestaw do dłoni /stopy, 
wykonany z włókniny min. 2 
warstwowej . Skład zestawu serweta 
do zabiegów dłoni/stopy min. 245 x 
320 cm z elastycznym 
samouszczelniającym się otworem: 
serweta operacyjna  min. 100x150 
cm; serweta na stolik 
instrumentariuszki: min. 140x190 
cm; serweta na stolik typu Mayo:  
min 80x145 cm
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6 szt. 300

7 szt. 250

8 szt. 500

sterylny zestaw do urologii, 
wykonany z włókniny min. 2 
warstwowej . Skład zestawu: 
serweta urologiczna z workiem do 
zbiórki płynów, osłoną na palec i 
dwoma oknami (na genitalia i 
nadłonowym) min. 150x200 cm ; 
serweta na stolik instrumentariuszki: 
min. 140x190 cm; przylepiec 
taśmowy min. 10x50 cm

Sterylny zestaw z otworem, 
wykonany z włókniny min. 2 
warstwowej. Skład zestawu: serweta 
z samoprzylepnym otworem o śr. 10 
cm: min.170x250 cm; serweta na 
stolik instrumentariuszki: min 
140x160 cm.

Sterylny zestaw do „małej chirurgii” 
wykonany z włókniny min. 2 – 
warstwowej. Skład zestawu: serweta 
z samoprzylepnym otworem o śr. 
14,5 cm; min. 200x240 cm; serweta 
na stolik instrumentariuszki min. 
140x190 cm.
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9 szt. 500

10 szt. 800

Sterylny zestaw do ginekologii, 
wykonany z włókniny min. 2 - 
warstwowej. Skład zestawu: serweta 
na stolik instrumentariuszki: min. 
100x150 cm serweta z oknem 
samoprzylepnym 7 x10 cm w 
rozmiarze min. 100 x 200 cm; 2 
osłony na kończynę 75 x 120 cm

Sterylny zestaw do kończyny, 
wykonany z włókniny min. 2 – 
warstwowej. Skład kompletu: 2 x 
przylepiec taśmowy: min. 10x50; 
serweta na stolik Mayo: min. 80 x 
145 cm; serweta do kończyny z 
uchwytem typu Velcro oraz 
samouszczelniającym się otworem 
min. 200x320 cm; serweta 
operacyjna min. 150x175 cm;rękaw 
na kończynę min. 25x80 cm serweta 
na stolik instrumentariuszki min. 
140x190 cm.
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11 szt. 700

12 szt. 200

13 szt. 3000

Sterylny zestaw do żylaków 
wykonany z włókniny min. 2 – 
warstwowej. Skład zestawu: serweta 
na stolik instrumentariuszki min. 
140x190 cm; serweta 
samoprzylepna min. 200x240 cm; 
serweta samoprzylepna  min. 
200x240 cm; serweta 
samoprzylepna z wycięciem „U” 
min.6,5x95 cm w rozmiarze min. 
150x240 cm; serweta operacyjna 
min. 150 x 200 cm.

Sterylny zestaw do otolaryngologii 
wykonany z włókniny min. 2 – 
warstwowej. Skład zestawu: serweta 
operacyjna z otworem 
samoprzylepnym min. serweta 
operacyjna z otworem 
samoprzylepnym min.10x10 cm w 
rozmiarze min. 120x240 cm; serweta 
na stolik narzędziowy w rozmiarze 
min. 140x190 cm.

Serweta operacyjna wykonana z 
włókniny min. 2- warstwowej o 
rozmiarze min. 150x240 cm.
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14 szt. 2000

15 szt. 4000

16 szt. 20000

razem: 

Jednorazowe jałowe fartuchy dla 
operatorów wykonane z włókniny 
polipropylenowej typu SMS, 
wyposażone w nieprzemakalne 
wstawki w rękawach i przedniej 
części fartucha, z elastycznym 
mankietem min. 6 cm posiadające 
sterylne plecy, zapinane przy szyi na 
rzepy oraz troki złączone 
kartonikiem, umożliwiające sterylne 
wiązanie fartucha M, L, XL.

Jednorazowe jałowe fartuchy dla 
operatorów wykonane z włókniny 
polipropylenowej typu SMS, z 
elastycznym mankietem min. 6 cm 
posiadające sterylne plecy, zapinane 
przy szyi na rzepy oraz troki 
złączone kartonikiem, umożliwiające 
sterylne wiązanie fartucha M, L, XL.

Jednorazowe jałowe fartuchy 
chirurgiczne, wykonane z włókniny 
polipropylenowej typu SMS, z 
elastycznym mankietem min. 6 cm 
wiązanie z tyłu tylko na troki L, XL.



GRUPA 2

Strona 8

Załącznik Nr 4 do SIWZ

GRUPA 2

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 pary 50

Lp j.m. Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto  (kol 
4x3)

Wartość podatku VAT 
 (kol. 6x5)

Wartość brutto  (kol 
6+7)

Nazwa handlowa /
nazwa producenta/ 

kraj

Podstawa wprowadzenia 
do obrotu nr i data 

ważności (dekl. 
zgodności/certyfikat CE/

wpis do rejestru 
zgłoszenie) 

str. w 
ofercie

Buty operacyjne :
Obuwie wykonane z SEBS (styreno – etyleno 
– butadieno – styrenu) o podwyższonej 
odporności na degradację i starzenie, 
elastyczne, wentylowane z góry i po bokach, z 
wyjmowaną perforowaną wkładką masującą 
podlegającą sterylizacji. Podeszwy 
antypoślizgowe, posiadające antystatyczny 
korek.kolor seledynowy rozmiary od 36 do 46
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2 szt. 500

3 szt. 100

4 szt. 100

Ubrania operacyjne  bluza + spodnie:
Odzież operacyjna wielokrotnego użytku, 
wykonana z niepylącej oddychającej 
tkaniny bawełniano - poliestrowej o 
zawartości bawełny min. 65% i 
gramaturze max 155g/m2, posiadającej 
antystatyczną nitkę węglową; kolor 
niebieski lub zielony, czerwony
Krój:
Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, 
trzy kieszenie; spodnie na gumkę, 
wiązane z przodu na troki; kolor zielony 
rozmiary od S do XXXL

Serwety operacyjne chłonne roz. 50x60 cm. :
Serwety wykonane z tkaniny poliestrowej o 
minimalnej gramaturze 220g/m2 oraz 
chłonności na poziomie co najmniej 95%; 
kolor zielony .

Serwety operacyjne chłonne roz. 100x150 cm. 
:
Serwety wykonane z tkaniny poliestrowej o 
minimalnej gramaturze 220g/m2 oraz 
chłonności na poziomie co najmniej 95%; 
kolor zielony .
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5 szt. 300

6 szt. 100

Serwety operacyjne chłonne roz. 150x200 cm. 
:
Serwety wykonane z tkaniny poliestrowej o 
minimalnej gramaturze 220g/m2 oraz 
chłonności na poziomie co najmniej 95%; 
kolor zielony .

Fartuch barierowy operacyjny wielokrotnego 
użytku standardowego ryzyka, wykonany na 
bazie dwóch  tkanin; w części klatki piersiowej 
oraz przedramienia wykonany z pojedynczej 
warstwy tkaniny poliestrowej o gramaturze 
maksymalnie 100 g/m2 o  stopniu 
nieprzemakalności min. 80 cm H2O, w 
pozostałych elementach fartucha wykonany z 
pojedynczej warstwy tkaniny poliestrowej o 
gramaturze max 110g/m2 o niższym stopniu 
nieprzemakalności ale znacznie wyższym 
stopniu paroprzepuszczalności. gwarancja 
barierowości przez 100 cykli PSS, kolor 
niebieski lub zielony
Roz. M,L,XL,XXL
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7 szt. 100

razem:

Fartuch barierowy operacyjny wielokrotnego 
użytku standardowego ryzyka, wykonany na 
bazie dwóch nieteflonowanych tkanin; 
wykonany z pojedynczej warstwy tkaniny 
poliestrowej o gramaturze maksymalnie 110 
g/m2 na przedramionach i panelu przednim 
(klatka piersiowa), na pozostałych elementach 
fartucha wykonany z pojedynczej warstwy 
niepylącej oddychającej tkaniny poliestrowo- 
bawełnianej o zawartości bawełny min. 65% i 
gramaturze max 155g/m2; gwarancja 
barierowości przez 100 cykli PSS, kolor 
niebieski lub zielony roz. M,L,XL,XXL
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

GRUPA 3

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość szt. str. w ofercie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lp j.m. Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto  (kol 
4x3)

Wartość podatku 
VAT  (kol. 6x5)

Wartość brutto  (kol 
6+7)

Nazwa handlowa 
/nazwa producenta/ 

kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 
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1 szt. 2000

Sterylny zestaw do zabiegu cięcia 
cesarskiego.  Minimalny skład, wymiary 
i parametry techniczne: a) serweta 180 
x 300 cm, z laminatu nieprzemakalnego 
z warstwą chłonną o gramaturze min. 
60 g/m2, minimalnej odporności na 
penetrację płynów 
( nieprzemakalność):=>100 cm oraz 
wytrzymałość na rozerwanie 100 Kpa z 
centralnym otworem 20 x 30 x 20 cm 
wypełniony folią chirurgiczną 
poliuretanową o grubości 0,025-0,030 
mm oraz paroprzepuszczalności 
powyżej 1000g/m2/42h, b) fartuch 
chirurgiczny z włókniny trójwarstowej 
typu SMS o min. gramaturze 35 g/m2, 
odporności na penetrację płynów 
(nieprzemakalność): minimum 25 cm 
słupa wody i nie więcej niż 50 cm słupa 
wody oraz wytrzymałości na rozerwanie 
min. 80 Kpa. Wstawki wszywane, 
nieprzemakalne, paroprzepuszczalne o 
min. gramaturze 38g/m2, 
nieprzemakalności min. 70 cm słupa 
wody oraz wytrzymałości na rozerwanie 
min. 80 Kpa w części przedniej i w 
rękawach chroniące przed 
przenikaniem płynów. Kolor niebieski. 
Rozmiar: L, XL – 3 szt. c) pokrowiec na 
stolik mayo 80x140 cm wykonany z folii 
PE o grubosci min. 0,06 mm, warstwa 
chłonna laminat dwuwarstwowy o 
gramaturze nie mniejszej min. 60 g/m2 
wytrzymałość na rozerwanie min. 100 
Kpa w kolorze czerwonym, służący po 
zabiegu jako worek na odpady 
wykonany – 1 szt. d) ściereczka 
chłonna – 2 szt.  e) owinięcie 
noworodka z włókniny 
bawełnianopodobnej o wymiarze 80 x 
90 cm f) serweta owinięcie 150 x 200 
cm przykrycie na stolik instrumentalny 
– 1 szt.



Grupa 3

Strona 14

2 szt. 1000

3 szt. 2500

4 szt. 35000

5 szt. 400

6 szt. 10000

Spodnie włókninowe, niejałowe 
do kolonoskopii wykonane z 
włókniny polipropylenowej o 
min. gramaturze 40/m2

Fartuch foliowy nie sterylny z 
cienkiej, mocnej folii o grubości 
min. 0,028 mm, w roli a 50 szt. 
biały

Myjka do mycia  i smarowania 
1 x użytku wykonana z 
nieprzemakalnego laminatu 
papierowo- foliowego o 
gramaturze min. 50 g/m2

Jednorazowy podkład w rolce 
nieprzemakalny zielone lub 
niebieskie rola 50 mbx60 cm, 
wykonane z pulpy celulozowej 
o gramaturze min. 29g/m2 oraz 
filmu PE o grubości min. 0,016 
mm

Poszwa z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze 
min 40 g/m2o rozmiarze 160 x 
210 , prześcieradło 130x 210 o 
gramaturze min. 40 g/m2
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7 szt. 8000

8 szt. 6000

9 szt. 25000

Serweta sterylna wykonana z 
laminatu min. 
dwuwarstwowego 
nieprzemakalnego z warstwą 
chłonną o gramaturze minimum 
60 g/m2 minimalnej odporności 
na penetrację płynów 
(nieprzemakalność ) : => 100 
cm oraz wytrzymałości na 
rozerwanie 100 Kpa. Rozmiar 
150 x 200. Tolerancja wymiaru 
+/- 5 cm

serweta sterylna wykonana z 
laminatu min. 
dwuwarstwowego 
nieprzemakalnego z warstwą 
chłonną o gramaturze minimum 
60 g/m2 minimalnej odporności 
na penetrację płynów 
(nieprzemakalność ) : => 100 
cm oraz wytrzymałości na 
rozerwanie 100 Kpa. Rozmiar 
100 x 150. Tolerancja wymiaru 
+/- 5 cm

Czepek pielęgniarki z gumką 
duży okrągły czepek wykonany 
z włókniny polipropylenowej o 
gramaturze min. 15 g/m2 
pakowany w kartoniki po max. 
50 szt. oznaczone zgodnie z 
ustawą o wyrobach 
medycznych) 
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10 szt. 2000

RAZEM 

Sterylny zestaw porodowy 
wykonany z mocnego laminatu 
nieprzemakalnego o 
gramaturze min. 60 g/m2min. 
nieprzemakalności 100 cm H2O 
i wytrzymałości na rozrywanie 
min. 100 Kpa. Dotyczy pozycji – 
a, b, f.  Minimalny skład, 
wymiary i parametry 
techniczne:a) serweta główna o 
wymiarze 120 x 120 cm z 
warstwą chłonną o wymiarach 
80 x 50 cm i  z zamocowaną 
torbą przechwytującą płyny b) 
nogawice na kończyny (105 x 
37 cm) 2 szt c) ściereczki do 
osuszania rak – 2 szt, d) 
fartuch wzmacniany rozmiar XL 
– 1 szt. e) serweta owiniecie 
noworodka 80 x 90 cm f) 
całość  owinięta w serwetę 180 
x 150 cm która może służyć 
jako  przykrycie stolika – 1 szt. 
g) taśmy  lepne włókninowe – 
2 szt


	GRUPA 1
	GRUPA 2
	Grupa 3

