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ZAŁĄCZNIK NR 2
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Zakres nr 1

1

Fartuch
chirurgiczne
rozmiar MXXL sterylne

Produkt jednorazowy, sterylny, pojedynczo
pakowany w podwójne opakowanie,
czytelnie oznakowany(rozmiar fartucha), z
długim terminem ważności, wykonany z
miękkiej, bezzapachowej, antyalergicznej
włókniny SMMMS o gramaturze min.
35g/m², szyty minimum czterościeżkowym
szwem ultradźwiękowym, przeznaczony do
standardowych zabiegów chirurgicznych z
małą i średnią ilością płynów z zakładanymi
połami, wiązany na troki wewnętrzne i
zewnętrzne, zapewniające aseptyczną
aplikację z zachowaniem sterylnego obszaru
na plecach, w okolicy szyi zapięcia na rzep,
rękaw typu reglan zakończony elastycznym
mankietem z dzianiny, na zewnętrznym
opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne z
nr katalogowym dla potrzeb dokumentacji.

szt.

1 op.
zawiera
1 sztukę

13 000

Razem:

Wartość brutto

Ilość sztuk w
opakowaniu
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Opis
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Zakres nr 2

1

Zestaw do
cięcia
cesarskiego
sterylny

2

Zestaw
brzusznokroczowy
sterylny

Skład zestawu: serweta na stolik Mayo
rozmiar ok. 80 x 145 cm, serweta na stół do
narzędzi rozmiar ok. 140 x 190 cm, serweta
na pacjentkę w kształcie lit T, rozmiar ok.
200/250 x 315 cm z folią przylepną,
osłaniającą miejsce operowane i torbą na
płyny, wyposażoną w owinięty folią
sztywnik oraz w dwa zawory do
1 op.
odprowadzania płynu, taśma przylepna do zestaw zawiera
drenów rozmiar 9 x 50 cm, 2 serwetki do rąk
1 zestaw
rozmiar 30 x 40 cm, owinięcie dla
noworodka rozmiar 90 x 100 cm. Serweta
główna wykonana z laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 60 - 62 g/m²
nie zawierająca celulozy
i wiskozy. Odporność na przenikanie cieczy
– min. 200 cm H₂O
Skład zestawu: serweta na stolik Mayo
rozmiar 80 x 145 cm, serweta na stół do
narzędzi rozmiar 140 x 190 cm, serweta
1 op.
zestaw
brzuszno- kroczowa rozmiar 230 x 260 cm z
zawiera
trzema uchwytami na dreny, z nogawicami i
1 zestaw
dwoma otworami operacyjnymi: brzusznym
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Wartość
brutto
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opakowaniu
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3

4

(przylepnym), kroczowym nieprzylepnym,
2 serwetki do rąk rozmiar 30 x 40 cm.
Serweta główna wykonana z laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 60 - 62 g/m²
nie zawierająca celulozy i wiskozy.
Odporność na przenikanie cieczy – min. 200
cm H₂O
Skład zestawu: serweta na stół do narzędzi
rozmiar 140 x 190 cm, serweta na pacjentkę
rozmiar 290 x 315 cm z nogawicami,
otworem kroczowym przylepnym, ze
zbiornikiem do przechwytywania płynów
wyposażonym w sito i zawór do
Zestaw
odprowadzania płynu, serweta pod pośladki
1 op.
ginekologiczny
zestaw
rozmiar 75 x 90 cm, taśma samoprzylepna
zawiera
sterylny
rozmiar 9 x 50 cm, 2 serwetki do rąk
1 zestaw
rozmiar 30 x 40 cm. Serweta główna
wykonana z laminatu dwuwarstwowego o
gramaturze 60 - 62 g/m² nie zawierająca
celulozy i wiskozy. Odporność na
przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O
Skład zestawu: serweta na stolik Mayo
rozmiar 80 x 145 cm, serweta na stół do
narzędzi rozmiar 140 x 190 cm, serwety
przylepne: rozmiar 150 x 240 cm - 1 szt.,
Zestaw
170 x 180cm -1 szt., 75 x 90cm -2szt, taśma
1 op.
zestaw
podstawowy
samoprzylepna rozmiar 9 x 50 cm,
zawiera
4 serwetki do rąk rozmiar 30 x 40 cm.
1 zestaw
Serwety główne wykonana z laminatu
dwuwarstwowego o gramaturze 60 - 62 g/m²
nie zawierająca celulozy i wiskozy.

400

140
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Odporność na przenikanie cieczy – min. 200
cm H₂O
Serweta przylepna rozmiar ok. 75 x 75 cm Serweta z
dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60-62 g/m²
przylepna rozmiar 75 x 75 cm
Serweta z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60-62
g/m² przylepna rozmiar 90 x 100 cm

szt.

szt.

7

Kieszeń przylepna rozmiar ok. 30 x 40 cm

szt.

8

Kieszeń przylepna rozmiar ok. 40 x 50 cm

szt.

9

Kieszeń przylepna rozmiar ok. 40 x 50 cm dwie sekcje

szt.

1 op.
zawiera
1szt.
1 op.
zawiera
1 zestaw
1 op.
zawiera
1 zestaw
1 op.
zawiera
1 zestaw
1 op.
zawiera
1 zestaw
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Zakres nr 3
1

Zestaw do
znieczulenia
przewodowego

Skład zestawu: Serweta główna o rozmiarze
45 cm x 75 cm z laminatu dwuwarstwowego
zestaw
z włókniny polipropylenowo-polietylenowej
o gramaturze min 61 g/m2 na całej

1 op.
zawiera
1 zestaw

5 000

Wartość
brutto

Ilość sztuk w
opakowaniu
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Stawka VAT

Opis

Wartość
netto

Asortyment

Nazwa towaru
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katalogowy
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7

Cena netto
za jednostkę
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Razem:
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powierzchni, odporność na przenikanie
cieczy min 900 cm H2O, wytrzymałość na
wypychanie na sucho i mokro min 150kPa –
1 szt owinięcie zestawu. Serweta
z dwuwarstwowej włókniny foliowana
polipropylenowo-polietylenowa o
gramaturze min 61 g/m2, odporność na
przenikanie cieczy min 900 cm H2O,
wytrzymałość na wypychanie na sucho i
mokro min 150 kPa. Wymiary serwety 75 cm
x 75 cm z jednym wycięciem w postaci
półkola na krawędzi w środkowej części
serwety o wymiarach szer 18cm x głębokość
9 cm, w pozostałej części boków serwety z
wycięciem znajduje się przylepiec o szer 5
cm na całej jej długości – 1 szt. Kompres
gazowy 17 nitkowy 8 warstwowy o
wymiarach 7,5cmx7,5cm – 5 szt. Tupfer
fasolka z gazy 17 nitkowy o wymiarach 3cm
x 3cm – 5 szt. Pean o dł 14cm w kolorze
zielonym/niebieskim – 1 szt. Sterylizacja
tlenkiem eytlenu. Opakowanie papierowofoliowe zawierające dwie naklejki
samoprzylepne: zawierające symbol, numer
lot, producenta, data ważności.
Razem:

_____________________________________
(data i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

