
Zał.3 Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1.

Folia operacyjna poliuretanowa lub poliestrowa pokryta klejem akrylowym, niepalna, 

antystatyczna, matowa, hypoalergiczna z systemem bezpiecznej aplikacji 

,paroprzepuszczalność minimum 600g/m
2
/24h, grubość 0,025-0,06 mm,  rozmiar 

części lepnej 10-15 cm x 20 cm op. 10 szt. op. 40

2.

Folia operacyjna poliuretanowa lub poliestrowa pokryta klejem akrylowym, niepalna, 

antystatyczna, matowa, hypoalergiczna z systemem bezpiecznej aplikacji, 

paroprzepuszczalność minimum 600g/m2/24h,grubość 0,025-0,06 mm,  rozmiar części 

lepnej 28-30 cm x 20 cm op. 10 szt. op. 10

3.

Folia operacyjna poliuretanowa lub poliestrowa pokryta klejem akrylowym, niepalna, 

antystatyczna, matowa, hypoalergiczna z systemem bezpiecznej 

aplikacj,paroprzepuszczalność minimum 600g/m2/24h, grubość 0,025-0,06 mm,  

rozmiar części lepnej 28-35 cm x 40-45 cm op. 10 szt. op. 20

Folia operacyjna poliuretanowa lub poliestrowa pokryta klejem akrylowym, niepalna, 

antystatyczna, matowa, hypoalergiczna z systemem bezpiecznej 

aplikacj,paroprzepuszczalność minimum 600g/m2/24h, grubość 0,025-0,06 mm,  

rozmiar części lepnej 40-45 cm x 60-65 cm op. 10 szt. op. 20

4.

Folia operacyjna poliuretanowa lub poliestrowa pokryta klejem akrylowym, niepalna, 

antystatyczna, matowa, hypoalergiczna z systemem bezpiecznej aplikacji, 

paroprzepuszczalność minimum 600g/m2/24h, grubość 0,025-0,06 mm, rozmiar części 

lepnej 85-75 cm x 60-55 cm op. 10 szt. op. 10

Pakiet 2

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Jałowy opatrunek z folii poliuretanowej ze środkiem adhezyjnym,  do mocowania 

kataterów z hipoalergicznym klejem akrylowym. Opatrunek z wcięciem na port 

pionowy, współczynnik MVTR powyżej 10 000g/m2/24h/37st C                                                                       

rozmiar 9 cm x 12cm  x 50 szt. op. 6

2

Jałowy opatrunek z folii poliuretanowej ze środkiem adhezyjnym, do mocowania 

kataterów z hipoalergicznym klejem akrylowym,  współczynnik MVTR powyżej       10 

000g/m2/24h/37st C,   rozmiar 12 cm x 10 cm x 50 szt. op. 6



Pakiet 3

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Sterylny przezroczysty ,półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul 

obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej z 

hipoalergicznym  klejem akrylowym. Opatrunek z wcięciem na port pionowy,  metka do 

oznaczenia, rozmiar 5cmx6cm  x 1 szt. szt. 1500

2

Sterylny przezroczysty ,półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul 

obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej z 

hipoalergicznym  klejem akrylowym. Opatrunek z wcięciem na port pionowy,  metka do 

oznaczenia, rozmiar 7cmx9cm x 1 szt. szt. 500

Pakiet 4

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1 Kompres wysokochłonny, jałowy typu Absorba 10 cm x 20 cm * szt. 3500

2

Tupfery z gazy 17-nitkowej jałowe, kule rozmiar 20 cm x 20 cm pakowane po 3 x 2 szt. 

* op. 800

3

Tupfery (twarde do preparowania tkanek) z gazy 17-nitkowej jałowe, typu fasola 

rozmiar 15 cm x 15 cm pakowane po 3x2 szt. * op. 1000

4 Setony jałowe z gazy 17N rozmiar 2 m x 1 cm op 1 szt. Blister * szt. 200

5 Setony jałowe z gazy 17N rozmiar 2 m x 2 cm op 1 szt. Blister * szt. 200

6 Setony jałowe z gazy 17 N rozmiar 2 m x 5 cm op 1 sz. Blister * szt. 150

7 Setony jałowe z gazy 17 N  8 w rozmiar 1 m x 10 cm op 1 sz. Blister * szt. 100



8 Wata celulozowa, bielona,  arkusze 40 cm x 60 cm opakowanie po 5 kg op. 120

9

Podkłady ginekologiczne niejałowe rozmiar min. 34 cm x 9 cm opakowanie 10 szt. 

wykonane z materiału nadającego się do sterylizacji op. 1200

10 Przylepiec hypoalergiczny włókninowy szer. 1,25 cm x 9,14m szt. 1200

11 Przylepiec hypoalergiczny włókninowy szer. 2,5 cm x 9,14m szt. 1200

12 Przylepiec hypoalergiczny włókninowy szer. 5 cm x 9,14m szt. 300

13 Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa 500 g op. 200

14 Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie bawełnianej szer. 1,25 cm x 5m szt. 800

15 Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie bawełnianej szer. 2,5 cm x 5m szt. 800

16 Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie bawełnianej szer. 5 cm x 5m szt. 800

17

Serwety gazowe z gazy 17-nitkowej 4 warstwy 45 CM X 45 CM z nitką RTG i tasiemką 

jałowe op. a'1 szt.* op. 900

18

Serwety gazowe z gazy 17-nitkowej 4 warstwy  45 CM X 45 CM z nitką RTG i tasiemką 

jałowe op. a'5 szt.* op. 1500

19

Plaster z opatrunkiem typu uniwersalnego w rozmiarze 25mm x 72mm pakowany po 

100 szt. op. 30

Pakiet 5

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1.

Opaska gipsowa 3 m x 12 cm (szybko wiążąca - czas wiązania 3 min)pakowane po 

2szt. szt. 1500

2.

opaska gipsowa 3 m x 15 cm (szybko wiążąca - czas wiązania 3 min)pakowane po 

2szt. szt. 1500



Pakiet 6

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1 Pakiet kompresów gazowych z gazy 17nitkowej, jałowe 10x10 cm, 16-warstwowe, pakowane po 

10 szt. W opakowaniu typu blister.*

5000

2 Pakiet kompresów gazowych z gazy 17nitkowej, jałowe 7,5 x 7,5 cm, 16-warstwowe, pakowane 

po 10 szt. W opakowaniu typu blister.*

2000

Pakiet 7

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Siatkowy,bezszwowy, dziany  rękaw opatrunkowy do mocowania opatrunków 

na: ramię i nogę dziecka. Elastyczny poprzecznie i podłużnie, o składzie: 70% 

wiskozy i 30% bawełny. Rolki o długości 15m i szerokości 6cm. Z możliwością 

wyjaławiania.

opk. 1,00

2
Przylepiec włókninowy , jałowy do łączenia brzegów ran 6x38mm pakowany po 

6 sztuk w pakiecie
pakiet. 600,00

3
Elastyczny plaster podtrzymujący, włókninowy,hipoalergiczny  10cm x 10m , 

pokryty klejem z syntetycznego kauczuku 
opk. 60,00

4
Elastyczny plaster podtrzymujący, włókninowy,hipoalergiczny  15cm x 10m , 

pokryty klejem z syntetycznego kauczuku
opk. 30,00

5
Elastyczny plaster podtrzymujący, włókninowy,hipoalergiczny  20cm x 10m , 

pokryty klejem z syntetycznego kauczuku
opk. 30,00



6
Wókninowy plaster z nacięciem o zaokrąglonych rogach, do umocowania 

kaniuli - jałowy, pokryty klejem z syntetycznego kauczuku, z dodatkową 

poduszeczką, 6 x 8cm

szt. 35000,00

7 Sterylny plaster z opatrunkiem, włókninowy, o zaokrąglonych rogach,     10 x 

6cm , pokryty klejem z syntetycznego kauczuku
szt. 7000,00

8 Sterylny plaster z opatrunkiem, włókninowy, o zaokrąglonych rogach,     15 x 

8cm , pokryty klejem z syntetycznego kauczuku
szt. 3500,00

9 Sterylny plaster z opatrunkiem, włókninowy, o zaokrąglonych rogach,   25 x 

10cm , pokryty klejem z syntetycznego kauczuku
szt. 1500,00

10 Opaska wyścielająca z waty syntetycznej 10cmx3m szt. 4000,00

11 Opaska wyścielająca z waty syntetycznej 15cmx3m szt. 1000,00

12

Siatkowy,bardzo elastyczny rękaw opatrunkowy do mocowania opatrunków na: 

dłoń, ramię, stopę .W składzie siatki bawełna > 50%. Z możliwością 

sterylizacji.. Opakowanie 10 -12mb w stanie spoczynku,     (w  stanie 

rozciągniętym 25m).

opk. 10,00

13

Siatkowy, bardzo elastyczny rękaw opatrunkowy do mocowania opatrunków 

na: noga, głowa dziecka .W składzie siatki bawełna > 50%. Z możliwością 

sterylizacji.. Opakowanie 10 -12mb w stanie spoczynku,     (w  stanie 

rozciągniętym 25m).

opk. 10,00

14

Siatkowy, bardzo elastyczny rękaw opatrunkowy do mocowania opatrunków 

na: głowa, tułów dziecka.W składzie siatki bawełna > 50%. Z możliwością 

sterylizacji.. Opakowanie 10 -12mb w stanie spoczynku,     (w  stanie 

rociągniętym 25m). 

opk. 10,00



15

Siatkowy, bardzo elastyczny  rękaw opatrunkowy do mocowania opatrunków 

na: bardzo duży tułów dorosłego. W składzie siatki bawełna > 50%.            Z 

możliwością sterylizacji.. Opakowanie 10 -12mb w stanie spoczynku,     (w  

stanie rozciągniętym 25m).

opk. 10,00

Pakiet 8

L.p

.
Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Krem ochronny do skóry. Ochrona miejsc intymnych uszkodzonej skóry przed 

działaniem szkodliwych substancji / moczu i  kału /.Tworzy warstwę ochronną 

dla skóry zdrowej. Zawiera kreatnę a 200ml.

opk. 150

Pakiet 9

L.p

.
Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1
   Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej – z maścią – nie zawierającą 

substancji czynnych 10x20cm
szt. 600,00

2    Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej – z maścią nie zawierającą substancji 

czynnych 20x20cm
szt. 100,00

3

Jałowy opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej pokrytej metalicznym 

srebrem , opatrunek musi przepuszczać wydzielinę z rany. Działający na 

bakterie gram dodatnie i gram ujemnne włacznie z MRSA.                       

Rozmiar 10 x 10 cm

szt. 150,00



4 Jałowy patrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej pokrytej metalicznym 

srebrem , opatrunek musi przepuszczać wydzielinę z rany. Działający na 

bakterie gram dodatnie i gram ujemnne włacznie z MRSA. Rozmiar 10 x 20 cm

szt. 400,00

Pakiet 10

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1
Opatrunek  hydrokoloidowy  w  wersji  podstawowej rozmiar 10 cm x 10 cm x 1 

szt.
szt. 240,00

2
Opatrunek  hydrokoloidowy  w  wersji  podstawowej rozmiar 15 cm x 15 cm x 1 

szt.
szt. 150,00

3
Opatrunek  hydrokoloidowy  w  wersji podstawowej rozmiar 20 cm x 20 cm x 1 

szt. 
szt. 100,00

4 Opatrunek  hydrokoloidowy  w  wersji cieńkiej  rozmiar 10 cm x 10 cm x 1 szt. szt. 100,00

5 Opatrunek  hydrokoloidowy  w  wersji cieńkiej  rozmiar 15 cm x 15 cm x 1 szt. szt. 10,00

Pakiet 11

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1 Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej jałowe 1/4 m x 1 m * szt. 1000



2 Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej jałowe 1/2 m x 1 m * szt. 300

3 Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej jałowe 1 m x 1 m * szt. 500

4

Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej jałowe 9x9 cm 12 warstw x 3 szt. pakowane 

pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym 3 szt. * op. 3000

5

Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej jałowe 7x7 cm 12 warstw x 3 szt. pakowane 

pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym 3 szt. * op. 6000

6

Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej jałowe 5x5 cm 12 warstw x 3 szt. pakowane 

pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym 3 szt. * op. 500

7 Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej niejałowe 10cm x 10cm 8 warstw op. a'100 szt.* op. 500

8

Kompresy włókninowe 4-warstwowe 40 g/m2 jałowe 5x5 cm x 3 szt. w opakowaniu 

zbiorczym 3 szt. op. 500

Pakiet 12

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1 Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej niejałowe 5x5 cm 8 warstw x 100 szt. * op. 7000

Pakiet 13

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej jałowe 7,5 x 7,5 cm 16 warstw x 5 szt. w 

opakowaniu zbiorczym 5 szt. * op. 40000



Pakiet 14

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej jałowe 10x20 cm 8 warstw x 3 szt. w opakowaniu 

zbiorczym 3 szt. * op. 20000

Pakiet 15

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej niejałowe 7,5 x 7,5 cm 16 warstw x 100 szt. w 

opakowaniu. op. 500

2

Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej niejałowe 10x20 cm 12 warstw x 100szt. w 

opakowaniu. op. 200

3

Kompresy gazowe z gazy 17-nitkowej niejałowe 10x10 cm 16 warstw x 100szt. w 

opakowaniu. op. 200

1

Serwety gazowe z gazy 17-nitkowej 4 warstwy z nitką RTG i tasiemką niejałowe  45 

CM X 45 CM * szt. 2000

Pakiet 16

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1.
Opatrunek z  hydrożelem na oparzenia, jałowy rozmiar 100mm x 100mm szt.

100



2. Opatrunek z  hydrożelem na oparzenia, jałowy rozmiar 200mm x 200mm szt.
100

3.
Opatrunek z  hydrożelem na oparzenia, jałowy rozmiar 600mm x 400mm          

wersja " na twarz "
szt.

20

4. Opatrunek z  hydrożelem na oparzenia, jałowy rozmiar 600mm x 400mm szt.
50

Pakiet 17

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1
Opaska elastyczna tkana z zapinką, pakowana pojedynczo wielorazowego 

użytku 12cmx4m 
szt. 7000,00

1
Opaska elastyczna tkana z zapinką, pakowana pojedynczo wielorazowego 

użytku 15cmx4m
szt. 2500,00

2 Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo      5cm x4m szt. 4000,00

3 Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo      10cm x4m szt. 18000,00

4 Opaska dziana podtrzymująca pakowana pojedynczo      15cm x4m szt. 1700,00

Dla wyrobów oznaczonych * wymaga się:

a) rejestracja w  klasie II a - wyrób medyczny inwazyjny, reguła 7

b) wyroby bawełniane

c) wyjaławiene parą wodną w nadciśnieniu



Pakiet 18

Siatki chirurgiczne do zaopatrywania przepuklin

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1
Siatka przepuklinowa do plastyki przepuklin, monofilamentowa, 

polipropylenowa niewchłanialna o wymiarach 7,5cm x 15cm
szt.

150

2
Siatka przepuklinowa do plastyki przepuklin, monofilamentowa, 

polipropylenowa niewchłanialna o wymiarach 15cm x 15cm
szt.

50

3
Siatka przepuklinowa do plastyki przepuklin, monofilamentowa, 

polipropylenowa niewchłanialna o wymiarach 30cm x 30cm
szt.

30

Pakiet 19

Siatki chirurgiczne do zaopatrywania przepuklin

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1
Siatka lekka z polipropylenu jednowłóknowego o gram. 38g/m2 rozmiar 15 x 

15 cm, rozmiar porów 1,5 x 1,7 mm
szt.

10

Pakiet 20

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1
Wchłanialna gaza hemostatyczna, bez zawartości cząstek zwierzęcych lub 

ludzkich, rozmiar - 5 cm x 7,5 cm
szt. 50

Pakiet 21

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana



1

Pokrowiec  - osłona na przewody typu "TUBUS" aparatury medycznej, sterylny, 

jednorazowego użytku, koloru przezroczystego w rozmiarze 16x200cm, jałowa szt. 1000

Pakiet 22

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Foliowa przezroczysta osłona do zabezpieczenia ramienia "C" aparatu RTG w 

rozmiarze 100x220cm, jałowa szt. 200

Pakiet 23

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Pościel jednorazowego użytku niesterylna, wykonana z włókniny.  Skład 

zestau: 1  powłoczka na poduszkę 70 x 80cm, 1 powłoczka na koc 160 x 210 

cm, 1 pieścieradło 150 x 210 cm op. 800

Pakiet 24

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Bezszwowy rękaw ortopedyczny dziany, wykonany ze 100% bawełny, 

odkształcenie poprzeczne rękawa po rozciagnieciu go przez 10 sekund na 

podwójną szerokość nie wiecej niż 10%(szerokości wyjściowej) Rozmiar 10cm 

x 20m. Długośc w stanie swobodnym: 20m +/-1,5m.Szerokość:10.0cm +/-

0,8cm, Masa liniowa: 30,0g/m +/- 2,3g/m, Masa rekawa 600.0g +/- 45,0g, 
op. 50

2

Bezszwowy rękaw ortopedyczny dziany, wykonany ze 100% bawełny, 

odkształcenie poprzeczne rękawa po rozciagnieciu go przez 10 sekund na 

podwójną szerokość nie wiecej niż 10%(szerokości wyjściowej) Rozmiar 15cm 

x 20m. Długośc w stanie swobodnym: 20m +/-1,5m.Szerokość:15.0cm +/-

1,2cm, Masa liniowa: 49,0g/m +/- 3,8g/m, Masa rekawa 980,0g +/- 73,5g, 
op. 50



Pakiet 25

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

1

Serwetka/ręcznik do rąk. Jałowy. Rozmiar 40cm x 40cm, wykonana z włókniny 

typu Spunlance, Opakowanie: folia-papier. Pakowana indywidualnie.produkt 

posiada na opakowaniu informację o dacie ważności, numerze serii i nazwę 

producenta w postaci naklejek typu TAG do wklejania w dokumentację 

pacjenta. op. 7000

Pakiet 26

Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość zamawiana

Amorficzny ( bezpostaciowy ) przeźroczysty hydrożel do leczenia ran, 

jałowy, dozownik w formie strzykawki z podwójna podziałką 

pojemność 15 g , opakowanie  a 10szt op. 50


