
GRUPA 1

Strona 1

Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 1

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 szt 300

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 szt 100

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 szt 100

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 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

Jałowy opatrunek z folii poliuretanowej, 
przeźroczysty,półprzepuszczalny, 
wodoodporny,elastyczny,pokryty 
hypoalergicznym klejem akrylowym. 
( tolerancja rozmiaru max 1cm ) 10,2cm x 
12,7cm

Jałowy opatrunek z folii poliuretanowej, 
przeźroczysty,półprzepuszczalny, 
wodoodporny,elastyczny,pokryty 
hypoalergicznym klejem akrylowym. 
( tolerancja rozmiaru max 1cm ) 12,7cm x 
17,8cm

Jałowy opatrunek z folii poliuretanowej, 
przeźroczysty,półprzepuszczalny, 
wodoodporny,elastyczny,pokryty 
hypoalergicznym klejem akrylowym. 
( tolerancja rozmiaru max 1cm ) 20,3cm x 
25,4cm

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy



GRUPA 2

Strona 2

Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 2

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 szt 600

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 szt 700

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 szt 300

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 szt 200

0,00 zł 8,00% 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

Opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe 
(owrzodzenia podudzi na tle niewydolności 
żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia 
cukrzycowe ) jak i na rany ostre, częściowe 
oparzenia stopnia I do II a czy miejsca 
donorowe. Może być stosowany we wszystkich 
etapach leczenia, również w ranach z martwicą 
suchą lub rozpływną o wymiarach 10cm x 
10cm (+ - 1 cm)

Opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe 
(owrzodzenia podudzi na tle niewydolności 
żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia 
cukrzycowe ) jak i na rany ostre, częściowe 
oparzenia stopnia I do II a, czy miejsca 
donorowe. Może być stosowany we wszystkich 
etapach leczenia, również w ranach z martwicą 
suchą lub rozpływną o wymiarach 15cm x 
15cm (+ - 1 cm)

Opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe 
(owrzodzenia podudzi na tle niewydolności 
żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia 
cukrzycowe ) jak i na rany ostre, częściowe 
oparzenia stopnia I do II a czy miejsca 
donorowe. Może być stosowany we wszystkich 
etapach leczenia, również w ranach z martwicą 
suchą lub rozpływną o wymiarach 20cm x 
20cm (+ - 1 cm)

Opatrunek hydrokoloidowy samoprzylepny, 
cienki okluzyjny, elastyczny i 
wodoodporny,zachowuje wilgotne środowisko 
w leczeniu ran o wymiarach 10cm x 10cm ( + - 
1 cm)



GRUPA 2

Strona 3

5 szt 200

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Opatrunek hydrokoloidowy samoprzylepny 
,cienki okluzyjny,elastyczny i 
wodoodporny,zachowuje wilgotne środowisko 
w leczeniu ran o wymiarach 15cm x 15cm (+ - 
1 cm)

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy



GRUPA 3

Strona 4

Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 3

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 szt 100

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 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

Płyn do przemywania ran i błon śluzowych o 
szerokim spektrum działania, nietoksyczny, nie 
podrażniający, nie uczulający, z zawartością 
jonizowanej wody morskiej i aktywnego tlenu, 
produkt całkowicie naturalny, redukujący 
ryzyko infekcji wtórnej 300ml

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy



GRUPA 4

Strona 5

Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 4

Nazwa międzynarodowa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 700

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

klasa I

2 szt 700

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

klasa I

3 szt 300

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

klasa I

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

L.p. jm
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka 
VAT

Wartość netto 
    (kol.4 x 

kol.5)          

Wartość VAT   
               

( kol.6x kol.7)

Wartość 
brutto   (kol.7 

+ kol.8)

Nazwa handlowa/ 
nazwa producenta 

/kraj

Klasa 
wyrobu 

medycznego

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 
0,5% roztworem octanu chlorheksydyny 
,nieprzywierający do rany ,przepuszczalny dla 
powietrza -5 x 5cm (+ - 1 cm).

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 
0,5% roztworem octanu chlorheksydyny 
,nieprzywierający do rany ,przepuszczalny dla 
powietrza – 10 x 10cm ( + - 1 cm).

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 
0,5% roztworem octanu chlorheksydyny 
,nieprzywierający do rany ,przepuszczalny dla 
powietrza – 15 x 20cm ( + - 1 cm).

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy



GRUPA 5

Strona 6

Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 5 

Nazwa międzynarodowa Ilość

KLASA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II a

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

L.p. jm
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

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

20 000,00

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy



GRUPA 6

Strona 7

Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 6

Nazwa międzynarodowa Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 szt 200

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 szt 200

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 szt 200

0,00 zł 8,00% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 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

Jałowy opatrunek o działaniu absorbcyjnym i 
przeciwbakteryjnym, zbudowany z dwóch 
połączonych wzmacniającymi przeszyciami 
warstw, z nietkanych włókien 
karboksymetylocelulozy i jonowego srebra, 
wzmocnione kwasem 
etylenodiaminotetraoctowym (EDTA) oraz 
chlorkiem benzetoinowym (BeCl ). Wymiary:10 
x 10cm (+ - 1 cm)

Jałowy opatrunek o działaniu absorbcyjnym i 
przeciwbakteryjnym, zbudowany z dwóch 
połączonych wzmacniającymi przeszyciami 
warstw, z nietkanych włókien 
karboksymetylocelulozy i jonowego srebra, 
wzmocnione kwasem 
etylenodiaminotetraoctowym (EDTA) oraz 
chlorkiem benzetoinowym (BeCl ). Wymiary:15 
x 15cm (+ - 1 cm)

Opatrunek 
przeciwbakteryjny,chłonny,hydrowłóknisty typu 
Hydrofiber zbudowany z włókien 
karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 
jonów srebra (1,2%) 2cm x 45cm (tolerancja 
rozmiaru +/- 1cm)



GRUPA 6

Strona 8

Podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy



GRUPA 7

Strona 9

Nr sprawy 7/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 7 

Nazwa międzynarodowa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 szt 120

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. jm
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

Bezalkoholowy spray do bezbolesnego 
usuwania plastrów o poj  50ml

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy



GRUPA 8

Strona 10

Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 8 

Nazwa międzynarodowa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 600

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

2 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

3 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

4 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

5 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

6 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

L.p. jm
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

Klasa 
wyrobu 

medycznego

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

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

8 000

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

1 400

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

1 500

Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy 
opatrunek z centralnie umieszczonym 
wkładem chłonnym, samoprzylepny, 
pokryty klejem akrylowym o 
wymiarach 10 cm x 25 cm (+ - 1 cm)

9 500

Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy 
opatrunek z centralnie umieszczonym 
wkładem chłonnym, samoprzylepny, 
pokryty klejem akrylowym o 
wymiarach 10cm x 20cm (+ - 1 cm)

7 000



GRUPA 8

Strona 11

7 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

II a

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

I

9 szt 25
0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

10 0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

11 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

I

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

I

14 op
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

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

260 000

Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 
10 m (+ - 1 cm)

Elastyczna siatka opatrunkowa 10 cm 
x 10 m (+ - 1 cm)

Bandaż podgipsowy, włókninowy 10 
cm x 3 m (+ - 1 cm)

8 000

Bandaż podgipsowy, włókninowy 20 
cm x 3 m (+ - 1 cm)

9 500

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

50 000
II a reguła 

7

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

550 000
II a reguła 

7

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

80 000
II a reguła 

7

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

500 000
II a reguła 

7



GRUPA 8

Strona 12

18 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

II a

19 szt 600

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

II a

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. 

1 000

Przezroczysty opatrunek z PU z 
wycięciem do kaniul obwodowych u 
dzieci, ze wzmocnionym włókniną od 
spodu obrzeżem, 3,8cm x 4,5cm, z 
ramką, metką i dwoma paskami 
mocującymi, klej akrylowy naniesiony 
w siateczkę w sposób gwarantujący 
wysoką przepuszczalność dla pary 
wodnej, odporny na działanie środków 
dezynfekcyjnych zawierających 
alkohol.



GRUPA 8
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20 op 25

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

III

21 szt 200

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

II a

22 0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

23 op 25

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

II a

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.

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. 

System zamykania ran, pasek z 
mikroporowatej włókniny poliestrowej, 
wzmocnionej włóknami z 
syntetycznego jedwabiu 47mm x 
12mm z przeźroczystym opatrunkiem 
z folii PU 60mm x 47mm z ramką do 
aseptycznej aplikacji; sterylne, 1 
sztuka w opakowaniu, Opakowanie 
zbiorcze - plastikowy dyspenser 



GRUPA 8
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24 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

II a

25 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

II a

26 szt 350

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

II a

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  (+ - 1 cm)

1 400

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 (+ - 1 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 38cm x 25cm , rozmiar 
części lepnej 28cm x 25cm  ( + - 1 
cm)



GRUPA 8
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27 op 36

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

28 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

29 0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

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

I

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 (+ - 1 cm)

Włókninowy opatrunek wyspowyz 
włókniny poliestrowej, rozciągliwy, 
oddychający, sterylny, rozmiar wkładki 
chłonnej 3,4 x 6,5cm , rozmiar 
opatrunku : 6 x 10cm z 
wodoodpornym klejem akrylowym, 
równomiernie naniesionym na całej 
powierzchni, bez lateksu, kauczuku i 
tlenku cynku.( tolerancja + - 0,5 cm)

8 700

Opaska elastyczna mocująca 4 m x 6 
cm o właściwościach kohezyjnych (+ - 
1 cm)

1 300



GRUPA 8

Strona 16

31 szt 200

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

*wyroby w poz. 14,15,16,17,22  przeznaczone są do stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym

*wyroby w poz 18,19,20,21-  dołączyć do oferty potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium 

Przylepiec chirurgiczny, 
hypoalergiczny z rozciągliwej włókniny 
poliestrowej, perforowany co 5 cm , 
na kleju akrylowym bez zawartości 
lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Klej 
naniesiony równomiernie na całej 
powierzchni, nie pozostawiający 
resztek kleju na skórze,wodoodporny, 
nie klejący się do rękawiczek, bez 
papieru zabezpieczającego, o 
wymiarach 15,2cm x 9,1m (+ - 1 cm)

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy



GRUPA 8a

Strona 17

Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 8 a

Nazwa międzynarodowa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 op

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

2 op

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

L.p. jm
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

Klasa 
wyrobu 

medycznego

Gazik jałowy nasączony 70% 
alkoholem izopropylowym,rozmiar 6 
cm x 3 cm, op x 100 szt (+/- 0,5cm )

3 000

Gazik jałowy nasączony 70% 
alkoholem izopropylowym,rozmiar 10  
cm x 6  cm, op x 100 szt (+/- 0,5cm )

1 000

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy
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Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 8 b

Nazwa międzynarodowa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 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. jm
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

Klasa 
wyrobu 

medycznego

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

50 000
II a reguła 

7

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy



GRUPA 8c
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Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 8 c

Nazwa międzynarodowa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt

0,00 zł 8% 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

I

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

L.p. jm
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

Klasa 
wyrobu 

medycznego

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. ( +/- 0,5cm )

5 000

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy



GRUPA 9

Strona 20

Nr sprawy 16/2016                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 

GRUPA 9 

Nazwa międzynarodowa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 900

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. jm
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

Klasa 
wyrobu 

medycznego

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

3 600
II a reguła 

7

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

3 800
II a reguła 

7

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

II a reguła 
7

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

1 700

Setony jałowe 2 m x 2 cm (),5 cm), 4 
warstwy, x 1 szt.

1 700

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy
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