
GRUPA 1

Strona 1

Nr sprawy 35/2011                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

grupa 1

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 szt.

2

szt. 480

RAZEM

L.p. Postać (j.m.)
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto 
          (kol.5 
xkol.6)          

Wartość VAT 
                 

( kol.7x kol.8)

Wartość 
brutto              

     (kol.8 + 
kol.9)

Nazwa handlowa/ 
nazwa producenta 

/kraj

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z 
gazy z 0,5% roztworem octanu 
chlorheksydyny, nieprzywierający do 
rany, przepuszczalny dla powietrza 10 
cm x10 cm (tolerancja rozmiaru max -1 
cm)

1 200

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z 
gazy z 0,5% roztworem octanu 
chlorheksydyny, nieprzywierający do 
rany, przepuszczalny dla powietrza 20 
cm x15 cm (tolerancja rozmiaru max -1 
cm)

Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy



GRUPA 2

Strona 2

Nr sprawy 35/2011                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 
Formularz asortymentowo - cenowy

Grupa 2

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 szt. 144

2 szt. 120

RAZEM

L.p. Postać (j.m.)
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto   
        (kol.5 

xkol.6)          

Wartość VAT   
               

( kol.7x kol.8)

Wartość brutto   
                (kol.8 + 

kol.9)

Nazwa handlowa/ 
nazwa 

producenta /kraj

Hydrokoloidowy żel z alginianem 25 g    
(do ran z tkanką martwiczą)

Pasta hydrokoloidowa 50 g (do ran 
głębokich)

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy



GRUPA 3

Strona 3

Nr sprawy 35/2011                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Grupa 3

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

szt.

240

RAZEM

L.p. Postać (j.m.)
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto 
          (kol.5 
xkol.6)          

Wartość VAT 
                 

( kol.7x kol.8)

Wartość 
brutto              

     (kol.8 + 
kol.9)

Nazwa handlowa/ 
nazwa 

producenta /kraj

Opatrunek siatkowy bawełniany z 
maścią neutralną 10 cm x10 cm

Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy



GRUPA 4

Strona 4

Nr sprawy 35/2011                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Grupa 4

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt Klasa II a

2 szt Klasa I

3 szt Klasa I

4 szt Klasa I

L.p. Postać (j.m.)
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto 
          (kol.5 
xkol.6)          

Wartość VAT 
                 

( kol.7x kol.8)

Wartość 
brutto              

     (kol.8 + 
kol.9)

Nazwa 
handlowa/ nazwa 
producenta /kraj

Klasa wyrobu 
medycznego

Hypoalergiczny, przeźroczysty, 
sterylny plaster do zabezpieczania 
wkłuć centralnych o wymiarach      
10cm x 12cm  (+/- 5%) wyposażony 
w system ramki,klej akrylowy 
naniesiony w sposób ciągły

4 000

Hypoalergiczny przylepiec na 
jedwabiu z klejem akrylowym o 
wymiarach 1,25cm x 9,14m

1 400

Jałowy, hypoalergiczny włókninowy 
opatrunek z centralnie 
umieszczonym wkładem chłonnym  
samoprzylepny, pokryty klejem 
akrylowym,o wymiarach 5cm x7,2 
cm 

8 000

Jałowy hypoalergiczny,włókninowy 
opatrunek z centralnie 
umieszczonym wkładem chłonnym, 
samoprzylepny, pokryty klejem 
akrylowym o wymiarach 6cm x 10cm

5 000



GRUPA 4

Strona 5

5 szt Klasa II a

6 szt Klasa II a

7 szt 600 Klasa II a

Sterylny,przeźroczysty,oddychający, 
wodoodporny opatrunek z błony 
poliuretanowej z centralnie 
umieszczoną warstwą chłonną 
nieprzywierającą do rany, z klejem 
akrylowym bez zawartości tlenku 
cynku równomiernie naniesionym na 
całej powierzchni lepnej opatrunku o 
wymiarach 5cm x 7cm.Opatrunek 
posiada system ramki do 
aseptycznej aplikacji

6 000

Sterylny,przeźroczysty,oddychający, 
wodoodporny opatrunek z błony 
poliuretanowej z centralnie 
umieszczoną warstwą chłonną 
nieprzywierającą do rany z klejem 
akrylowym bez zawartości tlenku 
cynku równomiernie naniesionym na 
całej powierzchni lepnej opatrunku o 
wymiarach 6cm x10cm.Opatrunek 
posiada system ramki do 
aseptycznej aplikacji.

4 000

Sterylny,przeźroczysty,oddychający, 
wodoodporny opatrunek z błony 
poliuretanowej z centralnie 
umieszczoną warstwą chłonną 
nieprzywierającą do rany z klejem 
akrylowym bez zawartości tlenku 
cynku równomiernie naniesionym na 
całej powierzchni lepnej opatrunku o 
wymiarach 9cm x10cm.Opatrunek 
posiada system ramki do 
aseptycznej aplikacji



GRUPA 4

Strona 6

8 szt Klasa II a

9 szt Klasa II a

10 szt Klasa II a

Sterylny,przeźroczysty,oddychający, 
wodoodporny opatrunek z błony 
poliuretanowej z centralnie 
umieszczoną warstwą chłonną 
nieprzywierającą do rany z klejem 
akrylowym bez zawartości tlenku 
cynku równomiernie naniesionym na 
całej powierzchni lepnej opatrunku o 
wymiarach 9cm x 15cm.Opatrunek 
posiada system ramki do 
aseptycznej aplikacji

2 000

Sterylny,przeźroczysty,oddychający, 
wodoodporny opatrunek z błony 
poliuretanowej z centralnie 
umieszczoną warstwą chłonną 
nieprzywierającą do rany z klejem 
akrylowym bez zawartości tlenku 
cynku równomiernie naniesionym na 
całej powierzchni lepnej opatrunku o 
wymiarach 9cm x 20cm.Opatrunek 
posiada system ramki do 
aseptycznej aplikacji.

1 000

Sterylny,przeźroczysty,oddychający,  
wodoodporny opatrunek z błony 
poliuretanowej z centralnie 
umieszczoną warstwą chłonną 
nieprzywierającą do rany z klejem 
akrylowym bez zawartości tlenku 
cynku równomiernie naniesionym na 
całej powierzchni lepnej opatrunku o 
wymiarach 9cm x 25cm.Opatrunek 
posiada system ramki do 
aseptycznej aplikacji.

1 000



GRUPA 4

Strona 7

11 szt Klasa I

12 Chusta trójkątna szt Klasa I

13 szt 240 Klasa I

14 szt 240 Klasa I

15 szt 24 Klasa I

Hypoalergiczny przylepiec 
włókninowy z warstwą przylepną 
pokrytą klejem akrylowym i 
zabezpieczony papierem 
wyścielającym o wymiarach 
15cmx10m 

1 300

2 000

Hypoalergiczny przylepiec z białej 
włókniny poliestrowej,z klejem 
akrylowym bez dodatku tlenku 
cynku,równomiernie naniesionym na 
całej powierzchni przylepca, 
perforowany na całej powierzchni 
umożliwiającej dzielenie bez użycia 
nożyczek wzdłuż i w poprzek o 
wymiarach 1,25cm x 9,1m

Hypoalergiczny przylepiec z białej 
włókniny poliestrowej,z klejem 
akrylowym bez dodatku tlenku 
cynku,równomiernie naniesionym na 
całej powierzchni przylepca,  
perforowany na całej powierzchni 
umożliwiającej dzielenie bez użycia 
nożyczek wzdłuż i w poprzek o 
wymiarach 5cm x 9,1m

Piankowy,elastyczny,rozciągliwy 
przylepiec z klejem akrylowym bez 
dodatku tlenku cynku,równomiernie 
naniesionym na całej powierzchni 
przylepca o wymiarach 2,5cm x 5m



GRUPA 4

Strona 8

16 szt 12 Klasa I

17 szt 200 Klasa II a

18 szt Klasa II a

19 szt 140 Klasa I

20 szt 140 Klasa I

RAZEM

Piankowy,elastyczny,rozciągliwy 
przylepiec z klejem akrylowym bez 
dodatku tlenku cynku,równomiernie 
naniesionym na całej powierzchni 
przylepca o wymiarach 10cm x 5m

Sterylny,przeźroczysty,oddychający, 
wodoodporny opatrunek z błony 
poliuretanowej z klejem akrylowym 
bez zawartości tlenku cynku 
równomiernie naniesionym na całej 
powierzchni lepnej opatrunku o 
wymiarach 5cm x 5,7cm. Opatrunek 
posiada system ramki do 
aseptycznej aplikacji,dodatkową 
podkładkę oraz dwa dodatkowe 
paski do mocowania.

Gaza kopertowa wyjałowiona o 
wymiarach 1x 0,5m2,17 nitek 13 000

Przeźroczysty,niesterylny opatrunek 
w rolce o wymiarach 10cm x 10m, 
niezawierający lateksu,wykonany na 
podłożu z folii poliuretanowej z 
hipoalergicznym klejem akrylowym 

Przeźroczysty,niesterylny opatrunek 
w rolce  o wymiarach  15cm x 10m, 
niezawierający lateksu,wykonany na 
podłożu z folii poliuretanowej z 
hipoalergicznym klejem akrylowym 

Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy



GRUPA 5

Strona 9

Nr sprawy 35/2011                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Grupa 5

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

szt

RAZEM

L.p. Postać (j.m.)
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto 
          (kol.5 
xkol.6)          

Wartość VAT 
                 

( kol.7x kol.8)

Wartość 
brutto              

     (kol.8 + 
kol.9)

Nazwa 
handlowa/ nazwa 
producenta /kraj

Opaska gipsowa o 
wymiarach 3mx12cm      
zawarto  94% gipsu ść
naturalnego, czas wi zania    ą
  (4 do 6 min)

16 000

Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy
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