
DZP.3320.85.22 – Opis przedmiotu zamówienia – formularze cenowe

Zadanie 1 – Ubrania operacyjne 

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Ubrania operacyjne bluza posiadająca trzy kieszenie jedna na górze
dwie na dole z wycięciem w kształcie litery V i spodnie wiązane w
pasie  wykonane  z  włókniny  trójwarstwowej  bawełnopodobnej,
antystatycznej,  nie  pylącej  się,  oddychającej,  do  stosowania  przez
personel w środowisku bloku operacyjnego. Odporność na penetrację
(przemakalność)  na  całej  powierzchni.  Gramatura  min.  35  g/m².
W kolorze niebieskim, w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXX L. 

zestaw 44 000

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

35 g/m²

Zadanie 2 – Obłożenia operacyjne sterylne z włókien sztucznych

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1. Sterylny  zestaw  uniwersalny  3-warstwowy  materiał  z  włókien
sztucznych (zgodnie z EN 13795) (polipropylen i polietylen - laminat)
o gramaturze minimum 54 g /m2
-  Serweta  do  nakrycia  stołu  instrumentariuszki  140–150  cm  x
190–200 cm – 1 szt.
- Serweta operacyjna samoprzylepna 170cm x 175cm +/- 5cm – 1 szt.
-  Samoprzylepne  serwety  operacyjne  wykończone  taśmą  na  całej
długości jednego z boków 75-85cm x 90-100 cm – 2szt.
- Ekran anestezjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150 – 180 cm x
240 – 250 cm – 1 szt.
- Taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 – 55 cm – 1 szt.
- Serwety do rąk – 4 szt.

zestaw 2 250  
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Wszystkie  elementy  pakowane  razem  w  wytrzymały  mankiet
papierowo – foliowy,  łatwy do szybkiego otwarcia.  Wymagana jest
samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura
Gramatura oferowana

54 g/m²

Zadanie 3 – Obłożenia operacyjne sterylne

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Sterylny  zestaw  uniwersalny  3-warstwowy  posiadające  w  strefie
pola  operacyjnego  wstawki  chłonne,  pełnobarierowy  (zgodnie  z
EN13795) (folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina
wiskozowa). Serwety operacyjne wykonane z tkaniny 2-warstwowej o
gramaturze  min.  72  g/m²,  w  strefie  krytycznej  gramatura  min.
100g/m².
-  Pokrowiec  na  stolik  MAYO  złożony  teleskopowo  80–85  cm  x
140–145 cm – 1 szt.
-  Serweta  do  nakrycia  stołu  instrumentariuszki  140–150  cm  x
190–200cm – 1 szt.
- Serweta operacyjna samoprzylepna 170cm x 175cm +\- 5 cm – 1szt.
-  Samoprzylepne  serwety  operacyjne  wykończone  taśmą  na  całej
długości jednego z boków 75 –85 cm x 90 - 100 cm – 2 szt.
- Ekran anestezjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150–180cm x
240–250 cm – 1 szt.
- Taśma samoprzylepna 9–10cm x 50–55cm – 1 szt.
- Serwety do rąk – 4 szt.
-  Wszystkie  elementy  pakowane  razem  w  wytrzymały  mankiet
papierowo–  foliowy,  łatwy  do  szybkiego  otwarcia.  Wymagana  jest
samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.

zestaw 2 000
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Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

Gramatura serwety poza strefą krytyczną

72 g/m²

Gramatura serwety w strefie krytycznej

100 g/m²

Zadanie 4 – Folie operacyjne

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.
Sterylna folia operacyjna  samoprzylepna, wykonana z poliestru o gr. 
0,03 mm. Niepalna, antystatyczna, matowa , rościągliwa z klejem 
akrylowym, hypoalergiczna Wymiary folii 29 x 25 cm +/- 2 cm

szt. 500

2.
Sterylna folia operacyjna  samoprzylepna, wykonana z poliestru o gr. 
0,03 mm. Niepalna, antystatyczna, matowa , rościągliwa z klejem 
akrylowym, hypoalergiczna Wymiary folii 60 x 56 cm +/- 2 cm

szt. 500

Cena ostateczna:

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Parametr oceniany TAK / NIE

POZYCJA 1

Opakowanie jednostkowe, szerokość papieru- folii minimum 15 mm od miejsca
zgrzewu fabrycznego

POZYCJA 2

Opakowanie jednostkowe, szerokość papieru- folii minimum 15 mm od miejsca
zgrzewu fabrycznego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     strona 3 z 24 



Zadanie 5 – Serwety, prześcieradła

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Sterylna, 2-warstwowa, jednorazowa, pełnobarierowa serweta zgodnie
z  EN13795,  folia  propylenowa,  włóknina  polipropylenowa
i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74g/m². W rozmiarze
75-85 cm x 90-100 cm wykończona taśmą przylepną na całej długości
jednego  z  boków.  Pakowane  po  1  sztuce  w  wytrzymały  mankiet
papierowo-foliowy,  łatwy  do  szybkiego  otwarcia.  Wymagana  jest
samoprzylepna metryczka w  ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej.

szt. 100

2.

Prześcieradło  sterylne  2-warstwowe,  jednorazowe,  posiadające
w strefie pola operacyjnego wkład chłonny, pełnobarierowe  zgodnie z
EN13795,  folia  propylenowa, włóknina polipropylenowa i  włóknina
wiskozowa o gramaturze minimum 74 g/m². W rozmiarze 160cm  x
200cm + 10 cm wykończone taśmą przylepną. Pakowane po 1 sztuce
w  wytrzymały  mankiet  papierowo  –  foliowy,  łatwy  do  szybkiego
otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk
na etykiecie zewnętrznej

szt. 50

3.
Prześcieradło  niejałowe,  jednorazowe  z  włókniny  nieprzeźroczystej
w rozmiarze 200–210 cm x 180–200 cm

szt. 5 600

4.
Serweta jednorazowego użycia sterylna,  2-warstwowa o gramaturze
minimum 58 g/m² o wymiarach 75 cm x 90 cm +/- 5 cm, pakowana
pojedynczo.

szt. 2 000

5.
Serweta jednorazowego użycia sterylna,  2-warstwowa o gramaturze
minimum 54 g/m² o wymiarach 50 cm x 50 cm +/- 5 cm, pakowana
pojedynczo.

szt. 16 000

Cena ostateczna:
Do wszystkich zadań sterylnych w powyższym opisie dedykuje się normę zgodnie z EN 13795

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura
Gramatura oferowana

pozycja 1 – 74 g/m²
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pozycja 2 – 74 g/m²

pozycja 4 – 58 g/m²

pozycja 5 – 54 g/m²

Zadanie 6 – Prześcieradło w roli

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Prześcieradło  operacyjne  w  roli  jednorazowego  użycia,  szerokość
180 cm długość roli 500 mb wykonane z włókniny polipropylenowej
o  gramaturze  min.  20   g/m²  w  kolorze  zielonym,  niebieskim,
różowym,  żółtym.  Do  rolek  bez  perforacji  dołączony  nożyk
ułatwiające odcięcie materiału.

rola 200

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

20 g/m²

Zadanie 7 – Fartuchy pełnobarierowe  

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Fartuch  chirurgiczny  pełnobarierowy  jednorazowego  użytku
wykonany  z  włókniny  bawełnopodobnej  o  gramaturze  minimum
68  g/m², przepuszczalnej dla pary wodnej, dodatkowo wzmocniony
przód  fartucha  oraz  rękawy  włókniną  o  gramaturze  min.  35  g/m²
co  eliminuje ryzyko przemakania  podczas długich zabiegów, rękaw
zakończony  elastycznym  mankietem.  Sposób  założenia
oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora
(za  pomocą  kartonika),  sterylny,  pakowany  pojedynczo  zawiera
serwetki do wycierania rąk rozmiar  M, L, XL, XXL, XXXL. 

szt. 5 000
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Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

Gramatura całego fartucha

68 g/m²

Gramatura dodatkowo wymaganych wstawek

35 g/m²

Zadanie 8 – Osłona na kończyny

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Osłona na kończyny, sterylna wykonana z mocnego nieprzemakalnego
laminatu,  wyposażona  w  dodatkową  taśmę  lepną  do  mocowania
65–75 cm x 110-120 cm . Osłony pakowane po 2 sztuki, wytrzymały
mankiet  papierowo  –  foliowy,  łatwy  do  szybkiego  otwarcia.
Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie
zewnętrznej.

szt. 700

Zadanie 9 – Koszula operacyjna

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Koszula  operacyjna,  niejałowa,  jednorazowa  wykonana  z  włókniny
o gramaturze minimum 35 g/m².  Krótkie rękawy, wiązana na troki
w  talii  oraz  na  szyi,  łatwe  zakładanie  i  zdejmowanie  u  pacjentów
leżących, rozmiar uniwersalny

szt. 8 200

2.

Koszula  operacyjna  dla  pacjenta,  z  wycięciem  ,,Y”,  niejałowa,
wykonanej  z  włókniny  polipropylenowej  o  gramaturze  minimum
35g/m², wkładanej przez głowę, z krótkim rękawem, przewiewnej w
rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL 

szt 1 800

Cena ostateczna:
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Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

Pozycja 1 - 35 g/m²

Pozycja 2 -35g/m²

Zadanie 10 – Majtki operacyjne, spódnice ginekologiczne

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.
Majtki  jednorazowe,  operacyjne,  niejałowe  z  włókniny
polipropylenowej  o  gramaturze  minimum  40g/m²,  rozmiar
uniwersalny

szt. 5 000

2.
Majtki  jednorazowe,  niejałowe  do  kolonoskopii  posiadające  otwór
z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m², rozmiar
uniwersalny

szt. 4 000

3.

Spódnica  jednorazowa  do  badań  ginekologicznych,  niejałowa  z
włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40  g/m², rozmiar
uniwersalny posiadająca gumkę w pasie (po rozciągnięciu minimum
160 cm) w kolorach: różowa, żółta, niebieska

szt. 1 200

Cena ostateczna:
Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

Pozycja 1 - 40 g/m²

Pozycja 2 - 40 g/m²

Pozycja 3 - 40 g/m²
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Zadanie 11 – Prześcieradło papierowe 50 cm x 80cm 

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.
Prześcieradło  celulozowe  2-warstwowe  do  stosowania  na  leżankę
w rozmiarze 50 cm x 80 cm +/- 2 cm z perforacją.

rola 3 000

Zadanie 12 – Fartuch chirurgiczny pełno barierowy bez wstawek

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Sterylny  Fartuch  pełno  barierowy  bez  wzmocnień,  wykonany
z  wielowarstwowej  włókniny  polipropylenowej  o  gramaturze  min.
35g/m² . Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, sposób złożenie
umożliwiający  aseptyczną  aplikację  fartucha  (czyste  plecy),
posiadający  zapięcie  typu  rzep,  rękawy  zakończone  mankietem,
pakowany w  papier  krepowy wraz  z  dwoma  ręczniczkami  do  rąk.
Opakowanie  typ  Papier-  folia.  Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone
w przynajmniej 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące
wyrób. W rozmiarach M, L,XL, XXL i XXXL  Spełniające normę EN
13795

szt. 7 000

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

35 g/m²

Zadanie 13 – Fartuch foliowy

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1. Fartuch foliowy w kolorze mlecznym pakowany pojedynczo szt. 25 000
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Zadanie 14 – Włókninowy fartuch niesterylny

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.
Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej wykonany z 
włókniny polipropylenowej posiadający wiązania w pasie oraz 
przy szyi, rozmiar XL oraz XXL 

szt. 100 000

Zadanie 15 – Prześcieradło chłonne

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Jednorazowe,  niepylne,  wysokochłonne,  nieuczulające  prześcieradło
chigieniczne na stół operacyjny wykonany z powłok dwóch scalonych
mocnego  nieprzemakalnego  3-warstwowego  laminatu  i  chłonnego
rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiar prześcieradła 100 cm
+/- 2 x 225 cm +/- 4 cm. Produkt o gładkiej jednorodnej powierzchni .
Wymagana  wchłanialność  co  najmniej  3  l.  Wytrzymałość  na
obciążenie co najmniej 150 kg.

szt. 4 000

Zadanie 16 – Podkłady chłonne

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna cena

brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1.

Podkład chłonny w rozmiarze 60cm x 180 cm +/- 10 cm w wkładem 
chłonnym umieszczonym centralnie w rozmiarze 60 cm x 90 cm +/- 5 
cm. Wykonany w całości z włókniny oddychającej, posiadający 
zakładki umożliwiające podwinięcie pod materac.  

szt. 6 000

Zadanie 17 – Podkłady chłonne z zakładkami bocznymi

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna cena

netto
Łączna cena

brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1. Podkład higieniczny jednorazowego użytku, z zakładkami bocznymi, z
absorbentem w części chłonnej. Wymiar całkowity:  długość min. 180 
cm, szerokość: 70 cm., warstwa chłonna na środku - z rozdrobnionej, 
miękkiej pulpy celulozowej i z  absorbentem, wiążącym płyny. 

szt. 120
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Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +_ 0,5 cm,  chłonność 
min.1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, 
przyjazna dla skóry która zapewnia komfort pacjentowi, od spodu 
warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i 
marszczeniu pod pacjentem- folia PE 21 g/m2.

Zadanie 18 – Czepki jednorazowe, maski

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1.

Jednorazowy  czepek  okrągły  z  wszytą  gumką  w  całym  obwodzie
wykonany  z  cienkiej  przewiewnej  włókniny,  wymagana  włóknina
elektrostatyczna,  hipoalergiczna  oraz  oddychająca  w rozmiarze  min
53cm  w  obwodzie  oraz  max  60  cm  w  obwodzie.  Pakowane  w
kartonach

szt.
50 000

2.

Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełno barierowa, zawiązywana
na  troki  wykonana  z  włóknin  pozbawionych  mikrowłosków
powodujących podrażnienia skóry,  posiadająca sztywnik ułatwiający
dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana  w kartonach.

szt. 2 000

3.

Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełno barierowa, z gumkami
zakładanymi za uszy wykonana z włóknin pozbawionych
mikrowłosków  powodujących  podrażnienia  skóry,  posiadająca
sztywnik ułatwiający dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana w
kartonach

szt.
120 000

Cena ostateczna:

Zadanie 19 – Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1. Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych w składzie : 
-  serweta  do  zabiegów  neurochirurgicznych  o  wymiarach
230 cm x 300 cm posiadająca otwór wypełniony folią  chirurgiczną
o  wymiarach  30  cm  x  20  cm,  dwa  zintegrowanie  organizatory

zestaw 300
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przewodów  typu  RZEP,  worek  do  przechowywania  płynów
wyposażony  w  sito  i  podłączenie  do  drenu  (gramatura  w  strefie
krytycznej min. 124 g/m2) – 1 szt.
- serweta chirurgiczna samoprzylepna 50 cm x 50 cm – 4
- taśma samoprzylepna 9 x 49 cm +/- 1 cm – 1 szt.
- ręczniki chłonne 18 x 20 cm – 2 szt.
- osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm – 1 szt.
- serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1 szt.
zestaw  musi  spełniać  wymogi  norm  PNEN  13795.  Opakowanie
zewnętrzne  powinno  być  zaopatrzone  w  min.  2  etykiety  przylepne
zawierające dane identyfikujące wyrób.

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura w strefie krytycznej Gramatura oferowana

124 g/m²

Zadanie 20 – Serweta sterylna, przylepna do znieczulania

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Serweta sterylna, przylepna do znieczulenia w rozmiarze 90 x 120 cm z 
otworem w kształcie rombu w rozmiarze 9 x 12 cm wykonana z 
przeźroczystej foli PE , perforacja od brzegu do otworu ułatwiająca 
zdjęcie serwety. 

szt. 50

Zadanie 21 – Podkład 3-warstwowy foliowy

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.
Podkład 3-warstwowy foliowany (bibuła-bibuła-folia) w roli 
min. 50 szt. szerokości 50 x 50 cm +/- 1 cm z perforacja 
ułatwiającą dzielenie.

szt. 500
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Zadanie 22 – Obłożenia do cięcia cesarskiego 

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

 Obłożenie do cięcia cesarskiego sterylne :
-  serweta  do  nakrycia  stołu  instrumentariuszki  140-150cm  x  190-
200cm
-  serweta  na  stolik  MAYO  (forma  worka  na  zużyty  zestaw)
jednostronnie wzmocniona o rozmiarach 80-85 cm x 140-150cm.
-1 serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa w kształcie litery T 
o  wymiarach  220-260cm  x  310-340  cm,  posiadająca  otwór
o  wymiarach  20-25  cm  długości  14  x19  cm  szerokość  (+  5cm)
otoczony wysoko chłonną warstwą o gramaturze min. 54 g/m², otwór
ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny
360°. Otwór bez folii samoprzylepnej.
-  1  serweta  włókninowa  chłonna  dla  noworodka  70-110cm  x  80-
120cm 
- min. 2 szt. serwety włókninowe o wym.20-30 cm x 20-30 cm
- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy,
łatwy do szybkiego otwarcia,  Zestaw musi spełniać wymogi normy
PN  EN  13795.  Opakowanie  zewnętrzne  powinno  być  zaopatrzone
w  minimum  2  etykiety  przylepne  zawierające  dane  identyfikujące
wyrób

zestaw 300

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

54 g/m²

Zadanie 23 – Zestaw do porodu

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.  Zestaw do porodu sterylny jednorazowego użytku.
Skład:
- serweta nieprzemakalna dwuwarstwowa wykonana z 

zestaw 600
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laminatu o gramaturze minimum 54g/m² o wymiarach        
90-100 cm x 120-150cm
- minimum 2 serwety chłonne dla noworodka o wymiarach
60-90cm x 60-90cm
- 1 podkład chłonny wypełniony pulpą celulozową o 
wymiarach 60-90cm x 60-90cm
- minimum 2 ręczniki włókninowe 25-30cm x 30-40cm
- zestaw pakowany pojedyńczo folia-papier wyposażony w
informację o kierunku otwierania posiadający minimum 2 
etykiety samoprzylepne typu TAG.
Zgodność z normą PN-EN 13795

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

54 g/m²

Zadanie 24 – Sterylny zestaw dla noworodka

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
ilość

cena jedn.
netto

Stawka
VAT

cena jedn.
brutto

Łączna
cena netto

Łączna
cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Skład:
- kocyk (flanelka z motywem dziecięcym) 160x75 cm +/-10 cm – 1szt.
- podkład chłonny dla noworodka 75x 60 cm +/- 10 cm – 1 szt.
- serweta z włókniny kompresowej 80x60 cm +/- 10 cm – 2 szt.
- czapeczka dla noworodka typ „smerfetka” – 1 szt.
- Sterylny pakowany pojedynczo centymetr pakowany pojedynczo – 1 
szt.
- Opinia CZD 

zestaw 1 500

Zadanie 25– Sterylna serweta z otworem
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Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna cena

brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1.

Serweta  jednorazowa  sterylna,  2  warstwowa,  o  gramaturze  min.
54 g/m² o wymiarach 75x90 cm z otworem przylepnym o średnicy
10 cm (+2) Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi
spełniać  wymogi  normy  PN  EN  13795.  Opakowanie  zewnętrzne
powinno  być  zaopatrzone  w  minimum  2  etykiety  przylepne
zawierające dane identyfikujące wyrób.

szt 200

2.

Serweta o wymiarach 120 x 150 cm z otworem samoprzylepnym
7x10 cm +/- 2 cm . Wykonana z laminatu 2-warstwowego gramatura 
minimum 56 g/m2 . Materiał obłożenia posiadający normy
PNEN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w 
minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.

szt. 100

3.

Serweta  jednorazowa  sterylna  2  -  warstwowa,  pełnobarierowa,
o gramaturze min. 54g/m² o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem
przylepnym o  średnicy 12  cm (+/-  2  cm)  -  musi  spełniać  wymogi
normy  PN  EN  13795.  Opakowanie  zewnętrzne  powinno  być
zaopatrzone  w  minimum  2  etykiety  przylepne  zawierające  dane
identyfikujące wyrób.

szt. 200

4.
Serweta  jednorazowego użycia  sterylna,  2-warstwowa o gramaturze
minimum 54 g/m² o wymiarach 75 cm x 90 cm +/- 5 cm z otworem
umieszczonym centralnie samoprzylepnym o średnicy  6 cm +/- 1 cm

szt. 2 100

Cena ostateczna:

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

Pozycja 1 - 54 g/m²

Pozycja 2 – 56 g/m²

Pozycja 3  - 54 g/m²

Pozycja 4 - 54 g/m²

Zadanie 26 – Zestaw do operacji laryngologicznych
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Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna cena

brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1.

Sterylne pełnobarierowe wykonane z 2 - warstwowego materiału 
chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² 
wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego
wchodzi:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki roz. 150cm/170cm (+/-10cm) 
- 1 serweta z przylepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) wym. 
180 cmx250 cm (+/-10cm) 
- ręcznik do rąk, min. 1 szt.
- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, 
łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN
EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w 
minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.

zestaw 1 000

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

54 g/m²

Zadanie 27 – Zestaw do operacji głowy i szyi

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna cena

brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1.

Sterylny  zestaw  do  zabiegów  otolaryngologicznych  2-warstwowy
gramatura min. 54 g/m2 w strefie krytycznej pady chłonne. W skład
zestawu wchodzą :
- serweta na stolik narzędziowy wzmacniana 150 x 190 cm +/- 10 cm
– 1 szt
- Samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym typ U 200 x
320 cm +/- 20 cm – 1 szt.
- Samoprzylepna serweta operacyjna 100 x 150 cm +/- 20 cm – 1 szt.
- 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm +/- 1 cm 
Zestaw  musi  spełniać  wymogi  normy  PN  EN  13795.  Opakowanie
zewnętrzne  powinno  być  zaopatrzone  w  minimum  2  etykiety
przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.

zestaw 200

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:
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Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

54 g/m²

Zadanie 28 – Zestaw do cystoskopii

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna cena

brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1.

Jednorazowy, sterylny zestaw dwuwarstwowy o gramaturze minimum
54 g/m² w składzie :
- serweta na stolik 75cm x90 cm – 1 szt.
- serweta 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym o wymiarze 6 cm x
8 cm – 1 szt.
- nogawica 60- 70 cm x 110 – 120 cm – 2 szt.
- taśmy samoprzylepne – 2 szt.
Zestaw pakowany w opakowanie  papier-folia  posiadający minimum
dwie metryczki .

zestaw 800

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

54 g/m²

Zadanie 29  – Serweta do zabiegów ginekologicznych

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna cena

brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1.

Jałowa, nieprzemakalna serweta pod pośladki ze zbiornikiem na płyn 
wyposażony w separator części stałych od płynnych, zawór odprowa-
dzający do ssaka. Wyposażona w sztywnik do formowania szerokości 
wlotu oraz zamykającą taśmę . Gramatura serwety min.  62 g / m² w 
rozmiarze 90–100 cm x 110-120 cm . Opakowanie zewnętrzne typu 
folia papier. Posiadająca minimum dwie metryczki

szt. 500

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:
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Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

62 g/m²

Zadanie 30 – Zestaw do cewnikowania

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna cena

brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1.

Sterylny, jednorazowy zestaw do cewnikowania o składzie:
- serweta włókninowa, barierowa 45 -50 cm x 60 -75 cm – 1 szt.
- serweta włókninowa, barierowa 50 - 60 cm x 50-60 cm z centralnym 
otworem – 1 szt.
- penseta plastikowa minimum 12 - 12,5 cm – 1 szt.
- tampony gazowe typ tupfer  – 4 szt.
- Kompresy gazowe 7.5 x 7,5 cm – 5 szt.
 - żel poślizgowy w saszetce  – 1 szt.
- rękawiczki diagnostyczne w rozmiarze M – 1 para
Zestaw pakowany w opakowanie typ blister posiadający minimum 
dwie metryczki.

zestaw 1 500

Zadanie 31 – Obłożenia do zabiegów okulistycznych gałkowych sterylne

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1. Obłożenie  do  zabiegów  okulistycznych  gałkowych  sterylne,
pełnbarierowe  wykonane  z  dwuwarstwowego  materiału  chłonnego
i mocnego laminatu o gramaturze minimum 54 g/m², wytrzymałe na
rozerwanie.  Zestaw  owinięty  w  serwetę  na  stół  instrumentariuszki.
W skład zestawu wchodzi:
- jedna serweta na stół  instrumentalny o rozmiarze nie mniejszej niż
100 cm x 150 cm
-  jeden  pokrowiec  na  stolik  MAYO o  rozmiarze  nie  mniejszej  niż
140cm x 78 cm
- dwa pokrowce na podłokietniki na fotel operatora o rozmiarze nie
mniejszym 35 cm x75 cm
- pokrowiec  na  tackę  fako  o rozmiarze  nie mniejszym niż  40cm x
65cm

zestaw 3 000
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- jedno obłożenie okulistyczne na pacjenta o rozmiarze  od 120cm –
140cm x 170cm-240cm z folią na nacięcia o rozmiarze10 cm x 10cm i
dwoma zbiornikami na płyn (folia do nacięcia powinna znajdować się
w 1/3 jej długości od strony głowy a nie na środku)
- dwa ręczniki włókninowe

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

54 g/m²

Zadanie 32 –  Zestawy jednorazowe do iniekcji doszklistkowych, sterylny.

Lp. Nazwa nr kat. Jednostka
miary

Ilość cena jedn.
netto

Stawka
VAT

cena jedn.
brutto

Łączna
cena netto

Łączna
cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1. Zestawy jednorazowe do iniekcji doszklistkowych- w skład wchodzą:
- 1x serweta na stolik 75 cm na 75cm(zawinięcie zestawu)
- 1 x miseczka plastikowa
- 1 x patyczek z wacikiem
- minimum 5  kompresów z włókniny 7,5 cm na 7,5 cm
-1 x miarka  3,5mm do 4,0mm
-1 x rozwórka
-1 x strzykawka o pojemności 1 ml (INSUMED); 29G  z wtopioną igłą 
i w opakowaniu sterylnym papierowo-foliowym
- 1 x serweta operacyjna 100 na 100 cm ; „+,-” 5 cm, z naciętą 
zintegrowaną folią chirurgiczną, otwór o wielkości 7cm na 10 cm,
„+,-„ 1 cm.
Serwety wykonane z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze minimum
54 g/m2
Zestaw musi spełniać wymogi normy PN - EN 13795.

zestaw 2 500

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

Minimalna wymagana gramatura Gramatura oferowana

54 g/m²

Zadanie 33 -Pościel medyczna j.u.
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Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Pościel medyczna j.u niejałowa , w skład którego wchodzi:
-poszewka na poduszkę o wymiarze 50cm x 60cm
-poszewka na kołdrę /koc o wymiarach 100cm x 120cm
-prześcieradło o wymiarach 70 cm x 140cm

zestaw 500

2.

Pościel medyczna j.u niejałowa , w skład którego wchodzi:
-poszewka na poduszkę o wymiarze 70cm x 80cm
-poszewka na kołdrę /koc o wymiarach 160cm x 210cm
-prześcieradło o wymiarach 210 cm x 150cm

zestaw 10 000

Cena ostateczna:

Zadanie 34 -  Fartuch ochronny dla pomocnika w Pracowni Leku Cytotoksycznego

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Fartuch jednorazowgo użytku, odporny na przenikanie substancji 
chemicznych. Testy na przenikanie powinny być przeprowadzone 
zgodnie z normą EN-374-3 dla minimum 10 substancji chemicznych. 
Fartuch powinien umożliwiać swobodny odpływ pary i ciepła z 
powierzchni ciała. Rozmiar: M, L XL, XXL.

szt. 1 000

Zadanie 35 – Sterylny zestaw obłożenia do operacji sercowo-naczyniowych

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1. Wymagany skład zestawu:
- sterylny, zawiera fiszki informacyjne samoprzylepne
-  serweta  na  stół  podstawowy  -  owinięcie  zestawu  obłożeń  –
o rozmiarze  min.140 cm x  min.  190cm, chłonna,  nieprzemakalna  -
gramatura minimum 60g/m².
- serweta chirurgiczna do operacji kardiochirurgicznych w kształcie T,
minimum trzywarstwowa,  o wymiarach 200/300cm x 315/  330 cm,
posiada otwór w okolicy klatki piersiowej wypełniony samoprzylepną

zestaw 800

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     strona 19 z 24 



folią chirurgiczną o wymiarach 30/32cm x 40/42cm otoczony warstwą
wysoko  chłonną,  gramatura  min.  70g/m²,  wzmocnienia  do
zamocowania drenów z wbudowanymi nieprzemakalnymi kieszeniami
na sprzęt minimum 2-3 po obu stronach obłożenia 
-  serweta  o  rozmiarze  minimum  150  cm  x  180  cm;  chłonna,
nieprzemakalna -gramatura minimum 60g/m².
-  serweta  do  podłożenia  pod  kończyny  dolne  ze  sterylnym
zabezpieczeniem krocza na pasek samoprzylepny, krawędzie obłożenia
samoprzylepne  sięgające  wysoko  okolic  pachy,  serweta  chłonna,
minimum dwuwarstwowa, nieprzemakalna o rozmiarze 200/210cm x
260/270cm – gr. minimum 60g/ m².
- serweta na stolik Mayo (forma worka na zużyty zestaw) wzmocniona
o rozmiarze 79/81cm x 145/150cm; 2 sztuki.
-  ochraniacze  na  stopy  kończyn  dolnych  z  paskiem  typu  rzep  lub
paskiem samoprzylepnym, nieprzemakalne, zabezpieczające sterylność
kończyny dolnej, ochrona od kostki wraz z całą stopą minimum 2 szt.
- paski samoprzylepne lub paski samoprzylepne typu rzepy minimum 2
szt.
-  kieszeń  samoprzylepna  jedno  lub  dwukomorowa  o  wymiarach
30/43cm x 20/38cm minimum 1 szt.
- bezpośrednie opakowanie zestawu gwarantujące sterylność, trwałe.

Zadanie 36 - Zestaw jałowy obłożeń angio j.u. do PTCA, TAVI

Lp. Nazwa nr kat. Jednostka
miary

Ilość cena jedn.
netto

Stawka
VAT

cena jedn.
brutto

Łączna
cena netto

Łączna
cena

brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1. Zestawy  jałowe  do  obłożeń  angio  j.u.  do  PTCA,  TAVI  –  skład
zestawu:
– dwa fartuchy w rozmiarach XL i L, pełnobarierowe
-prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z paraprzepuszczalnego,
nieprzemakalnego  materiału  wytrzymałego  na  rozrywanie  w  stanie
mokrym i suchym, o wymiarze pasującym do wielkości stołu 3,5 m z
dwoma otworami w pachwinach otoczonymi taśmą lepną o średnicy
10-12 cm i przeźroczystą folią wzdłuż długiego brzegu prześcieradła po
prawej  stronie  pacjenta  pozwalającą  na  widoczność  panela
sterowniczego
– zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny, serweta o wymiarze

zestaw 100
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nie mniejszym niż 150 x 90 cm
– przeźroczysta osłona foliowa pasująca na na aparaturę o wymiarach
85x90cm z elastyczną krawędzią - 1 szt. 
– osłona foliowa pasująca na szybę ołowiową 90x100 cm - otwór na
długim boku - 1 szt. 
– rampa  wysokociśnieniowa  dwudrożna,  dostępna  w  wersji  OFF,
wykonana  z  przeźroczystego  materiału,  ergonomiczny  kształt,
możliwość płynnego ustawienia zaworów (180°) z łącznikiem luer-lock
– 1 szt. 
– skalpel nr 11 - 1 szt. 
– igła  18G  kompatybilna  z  prowadnikiem  diagnostycznym  0.035  -
0.038 cala - 1 szt. 
– miseczki 2 szt.: 0.7-2,0 litra
– miseczka 0.45 - 0.5 litra
– miseczka z ogranicznikiem dla prowadników (wewnętrzne wypustki)
min 2,5 litra
– gaziki bawełniane 8-warstwowe 10 x 10 cm - 20 szt. 
– strzykawka  do  podawania  kontrastu  3-częściowa  z  gumowym
tłokiem,  podwójnym  uszczelnieniem  i  końcówką  luer-lock,
wyposażona w pierścień  zabezpieczający przed  wypadnięciem tłoka,
przezroczysty cylinder 10 ml - 1 szt. 
– strzykawka  20  ml  z  czytelną  niezmywalną  skalą  o  wysokiej
przezroczystości cylindra - 1 szt. 
– strzykawka  10  ml  z  czytelną  niezmywalną  skalą  o  wysokiej
przezroczystości cylindra - 2 szt. 
– strzykawka  2  ml  z  czytelną  niezmywalną  skalą  o  wysokiej
przeźroczystości cylindra - 1 szt. 
– igła 0.6 mm - 1 szt. 
– przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, dł. 150 cm, wyposażony
w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer-lock - 1 szt.
– linia  (przedłużacz)  wysokociśnieniowy przystosowany do  pomiaru
ciśnienia 150 cm, przeźroczysty - 1 szt. 
– wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon
– prześcieradło  o  dużej  wodoodporności  w  okolicy  zabiegowej
wyposażone w warstwę absorpcyjną 
– miseczki ze sztywnego tworzywa - nie podatnego na odkształcenie
pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu. 

Zadanie 37 – Folia operacyjna
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Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka
miary

Ilość cena jedn.
netto

Stawka 
VAT

cena jedn. 
brutto

Łączna 
cena netto

Łączna 
cena brutto

Producent, 
kraj 
pochodzenia

1.

Folia operacyjna :
- bakteriobójcza z jodoforem
- wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm
- niepalna
- antystatyczna
- matowa
- rozciągliwa z hypoalergicznym klejem akrylowym
- jałowa
- wielkość 60cm x 56cm (powierzchnia klejona)

szt. 400

Zadanie 38 – Maski do Pracowni Leku Cytotoksycznego

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.

Półmaski medyczne z osłoniętym zaworem, zgodnie z EN 149:2001 + 
A1:2009 FFP3 NR D; EN 14683:2005 Typu IIR; wyrób medyczny 
i środek ochrony osobistej kat. III; do przygotowania cytostatyków – 
chroniąca układ oddechowy przed cząstkami stałymi i ciekłymi o 
wysokiej toksyczności.
Kształt kopułowy, składana 3-panelowa konstrukcja, tłoczony panel 
górny, ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego 
powietrza przez górną część maski zmniejszająca parowanie okularów 
i gogli; wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym profilu, 
pianka nosowa, patka podbródkowa. Maski muszą być poddane 
kontroli z wytyczną 89/686 dotyczącą środków ochrony osobistej i 
oznaczone CE. 
Zakres użycia: NDS<0,05 mg/m3 – ochrona przed pyłami i mgłami 
leku cytotoksycznego.
Wysoko skuteczna włóknina filtracyjna o niskich oporach 
oddychaniana poziomie – klasa FFP3: 1,13 mbar dla przepływu 95 
l/min.

szt. 15 000

Zadanie 39 –  Ochraniacze na obuwie krótkie  
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Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1.
Ochraniacze na obuwie ( krótkie )- osłona na obuwie, wykonane są z 
tworzywa sztucznego polietynowego o grubości 3g/ m² 
odpowiadającego do wszystkich rozmiarów obuwia. 

szt. 60 000

Zadanie 40 – Kombinezon ochronny

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1. 

Kombinezon do ochrony biologicznej, wykonany z lekkiego, 
wytrzymałego, mikroporowatego materiału niskopylącego o 
gramaturze minimum 65g/m². Kombinezon ma gwarantować 
szczelność poprzez wykonana z materiału elastycznego: otworu 
kaptura, ściągaczy, rękawów, nogawek i ściągaczy w tali oraz poprzez 
podwójne zabezpieczenia wszystkich szwów kombinezonu. Rozmiar: 
L, XL,XXL   

szt. 3 000

Zadanie 41 – Koce jednorazowe 

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto
Producent, kraj

pochodzenia

1. 

Jednorazowy koc o rozmiarze 110x210-220 cm. Wykonany z wysokiej
jakości włókniny PP, wypełniony molton. 
Koc miękki w dotyku, pozwalający na ogrzanie ciała pacjenta w 
warunkach niskiej temperatury. Pakowany jest indywidualnie.

szt. 120

Zadanie 42 -  Jednorazowy podkład pod mankiet
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Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1. 

Jednorazowy podkład pod mankiet rozmiar 18x 47 ( +/-2 ) cm
Pokład pod mankiet: holtera ciśnieniowego, holter EKG, 
ciśnieniomierz automatyczny, ciśnieniomierz zegarowy i 
ciśnieniomierz półautomatyczny . Jednorazowy podkład pod mankiet 
mocujący z rzepem.

szt. 2 400

Zadanie 43 –Taśma flizelinowa

Lp. Nazwa nr kat.
Jednostka

miary
Ilość cena jedn.

netto
Stawka

VAT
cena jedn.

brutto
Łączna

cena netto
Łączna

cena brutto

Producent,
kraj

pochodzenia

1. 
Taśma flizelinowa jednorazowa na zawieszenie holtera o szerokości 
1cm. Cena jednostkowa oferowanego przedmiotu za 1m.

m 2 000
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