
Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 

przez Wykonawcę, nazwa 

producenta oraz numer 

katalogowy produktu

ilość 

jednostek

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT
Wartość brutto

1
Opaska elastyczna z jedną 

lub dwiema zapinkami, 

15cm

 ściśle tkana, elastyczność opaski ≥ 100%,

· niesterylna, długość – 5m, 

szerokość –  15cm,

każda rolka pakowana pojedynczo. 

szt. 1 szt. 55

Razem: 0,00 0,00

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie PRZEATRGU NIEOGRANICZONEGO dla Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o., ul. Żelazna 90 oferuję 

realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Sygnatura sprawy: 3-W-D-02-2020

FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ofertę na: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Składając w imieniu....................................................................................................................................................................................................................................................

Zakres 1 - Opaska elastyczna



Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 

przez Wykonawcę, nazwa 

producenta oraz numer 

katalogowy produktu

ilość 

jednostek

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT
Wartość brutto

1 Plaster typ TEGADERM

jałowy przeźroczysty wodoodporny równoważny z cechami 

TEGADERMU/1624W/ 

wymiary 6cm x 7 cm lub 6cm x 9cm opakowanie zbiorcze po 100 

szt. 

op. 100 szt. 5

2
Plaster typ TEGADERM 

PEDIATRYCZNY

do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych u dzieci- 

sterylny, jednorazowy, nietoksyczny- pakowany pojedynczo, 

przezroczysty- cienki, wodoodporny, z systemem ramki

- stanowiący barierę mikrobiologiczną

- wycięcie w opatrunku oraz wzmocnienie warstwą włókniny 

zapewniające dobre mocowanie kaniul

- dodatkowe sterylne paski mocujące

- bezpieczny w użyciu, 

o wymiarach 5 cm x 5,7 cm

- o parametrach opatrunku Tegaderm  I.V., opakowanie zbiorcze 

po 100 sztuk.

op. 100 szt. 60

3
Plaster typ TEGADERM z 

nacięciem

· jałowy z nacięciem, przeźroczysty,· wodoodporny, wymiary 6 cm 

x 7 cm lub 

6 cm x 9cm, równoważny z cechami TEGADERMU/1623W/,· 

opakowanie zbiorcze po 100 szt.

op. 100 szt. 185

4
Plaster bez opat. typ 

MICROFOAM

piankowy dobra przylepność odporny na wodę hypoalergiczny 

długość:  5m szerokość 2,5 cm
szt. 1 szt. 2 000

5
Plaster o parametrach 

DURAPORE

jedwabny, biały, dobra przylepność, hypoalergiczny· długość:  9m 

– 9,14m, szerokość 1,25 cm · nie strzępiące się brzegi
szt. 1 szt. 450

6
Plaster typu Tegaderm  + 

PAD

Plaster typu Tegaderm  + PAD, z opatrunkiem, przezroczysty, 

wymiary ok.. 5-7 cm, opatrunek umieszczony centralnie  o 

wymiarach 2,5 cm x 4 cm bez nacięcia

szt. 1 szt. 2 300

7
Opatrunek zbliżający typu 

Steri Strip

· sterylny, jednorazowy, nietoksyczny,

· pakowany trzy paski w jednym opakowaniu, w przezroczystą 

folię,

· cienki, wodoodporny, do zamykania ran, tzw. szew naskórny, w 

formie pasków o wymiarach 6-7 mm x 75-76 mm,

paski elastyczne, z włókniny ze sztucznego jedwabiu, włóknina 

poliestrowa, akrylowa masa lepna, bezpieczny w użyciu, o 

parametrach opatrunku Steri Strip

pakiet zawierający 

3 sztuki opatrunku
pakiet 350

8 Plaster typu Tegaderm

jałowy przeźroczysty wodoodporny równoważny z cechami 

TEGADERMU/1622W/ 

wymiary 4,4cm x 4,4 cm opakowanie zbiorcze po 100 szt. 

op. 100 szt. 5

Razem: 0,00 0,00

Zakres 2 - Plastry, opatrunki



Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 

przez Wykonawcę, nazwa 

producenta oraz numer 
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netto

Stawka 

VAT
Wartość brutto

1
Plaster bez opatr. typ 

POLOVIS 2,5cm

przylepiec na tkaninie, dobra przylepność, odporny na wodę, 

hypoalergiczny,

szerokość – 2,5 cm, długość – 5m.

szt. 1 szt. 2 050

2 Plaster typ POLOFIX 10cm 

wykonany z materiału perforowanego odporny na wodę  biały 

dobra przylepność hypoalergiczny szerokość – 10 cm długość – 10 

m łatwy do zdjęcia w całości zarówno suchy jak i mokry

szt. 1 szt. 90

3
Plaster typ POLOFIX 

2,5cm 

wykonany z materiału perforowanego odporny na wodę  biały 

dobra przylepność hypoalergiczny szerokość – 2,5 cm długość – 

10 m łatwy do zdjęcia w całości zarówno suchy jak i mokry

szt. 1 szt. 230

4
Plaster typ POLOSILK 

2,5cm

jedwabny biały dobra przylepność niestrzępiące się brzegi, 

hypoalergiczny długość: 5m szerokość 2,5 cm 
szt. 1 szt. 230

5
Plaster typ PRESTOVIS 

6cm    

· przylepiec na tkaninie  z opatrunkiem

· szerokość – 6 cm, długość – 10 cm,

5 lub 10 szt. w opakowaniu. - opatrunek na całej długości 

przylepca

szt.    5 lub 10 szt. 700

Razem: 0,00 0,00

Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 

przez Wykonawcę, nazwa 
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katalogowy produktu
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Wartość brutto

1
Opatrunek hydrokoloidowy 

na pięty i łokcie typu 

hydrocoll concave

opatrunek z chłonną warstwą hydrokoloidową, specjalny kształt 

dostosowany do pięt i łokci, doskonale przylegający do ciała, 

warstwa zewnętrzna wodoodporna zabezpieczająca ranę przed 

dostępem płynów z zewnątrz, jałowy, wymiary 8 cm x 12 cm, 

pakowany pojedynczo z zaznaczoną datą ważności 

op 10 szt. 1

2
Opatrunek hydrokoloidowy 

na kość krzyżową

opatrunek z chłonną warstwą hydrokoloidową, specjalny kształt 

dostosowany do kości krzyżowej, doskonale przylegający do ciała, 

warstwa zewnętrzna wodoodporna zabezpieczająca ranę przed 

dostępem płynów z zewnątrz, jałowy, wymiary 12-15cm x 18-20 

cm, pakowany pojedynczo z zaznaczoną datą ważności 

op. 3 szt. 1

Razem: 0,00 0,00

Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 

przez Wykonawcę, nazwa 
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ilość 
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Wartość 

netto
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1
Opatrunek do 

zabezpieczenia ran 

pooperacyjnych

Opatrunek na rany pooperacyjne, jałowy, pakowany pojedynczo, 

zbudowany z folii poliuretanowej półprzepuszczalnej (ochrona 

przed wodą i bakteriami, umożliwiający oddychanie skóry). 

Opatrunek transparentny, folia pokryta klejem hipoalergicznym 

bez dodatku kalafonii i jej pochodnych. Opatrunek nieodklejający 

się pod wpływem potu.

Wymiary  całkowite 10 cm - 12 cm x 25 cm.

op. 25 szt. 200

Razem: 0,00 0,00

Zakres 3 - Plastry

Zakres 5 - Opatrunek do zabezpieczania ran pooperacyjnych

Zakres 4 - Opatrunki hydrokoloidowe 1



Lp. Asortyment Opis jednostka
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opakowaniu
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producenta oraz numer 

katalogowy produktu

ilość 

jednostek

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT
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1
 Opatrunek typu hydrofiber 

ze srebrem

Opatrunek typu hydrofiber z dodatkiem jonów srebra,  stosowany 

w leczeniu rany zakażonej z dużą ilością wysięku. Zbudowany z 

włókien karboksymetylocelulozy sodowej. Pochłaniający i 

zatrzymujący wysięk wewnątrz włókien. Izolujący bakterie 

wywołujące zakażenie. Zapewniający wilgotne środowisko w 

ranie. Jałowy. Wymiary 10x10 cm

op. 10 szt. 4

2
Opatrunek typu hydrofiber 

ze srebrem

Opatrunek typu hydrofiber z dodatkiem jonów srebra stosowany w 

leczeniu rany zakażonej z dużą ilością wysięku. Zbudowany z 

włókien karboksymetylocelulozy sodowej. Pochłaniający i 

zatrzymujący wysięk wewnątrz włókien. Izolujący bakterie 

wywołujące zakażenie. Zapewniający wilgotne środowisko w 

ranie. Jałowy. Wymiary 2x45 cm

op. 5 szt. 3

3 Opatrunek typu hydrofiber 

Opatrunek sterylny, piankowy, warstwowy. Warstwę zewnętrzną 

opatrunku stanowi wodoodporna  błona poliuretanowa,  warstwa 

kontaktowa wykonana w technologii hydrofiber, wewnątrz 

opatrunku znajduje się pianka zwiększająca właściwości chłonne . 

opatrunek nieprzylepny o wymiarach 10x10 cm

op. 10 szt. 2

4 Opatrunek typu hydrofiber

 Opatrunek sterylny, piankowy, warstwowy. Warstwę zewnętrzną 

opatrunku stanowi wodoodporna  błona poliuretanowa,  warstwa 

kontaktowa wykonana w technologii hydrofiber, wewnątrz 

opatrunku znajduje się pianka zwiększająca właściwości chłonne . 

opatrunek przylepny o wymiarach 10x10 cm

op. 10 szt. 2

5 Opatrunek typu hydrofiber

Przylepny opatrunek piankowy na kość krzyżową,. Warstwę 

zewnętrzną opatrunku stanowi wodoodporna  błona poliuretanowa,  

warstwa kontaktowa wykonana w technologii hydrofiber, 

wewnątrz opatrunku znajduje się pianka zwiększająca właściwości 

chłonne . opatrunek sterylny o wymiarach 15-17cm x 18-20 cm

op. 5 szt. 1

6 Puder gojący
Puder gojący (typu Stomahesive) służący do gojenia podrażnień na 

skórze wokół stomii
op. 20-25 g 2

7 Spray ochronny

Spray ochronny z silikonu, stosowany w celu zabezpieczenia skóry 

przed uszkodzeniem w trakcie długotrwałego stosowania pastrów 

lub sprzętu stomijnego 

op. 50 ml 8

Razem: 0,00 0,00
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przez Wykonawcę, nazwa 

producenta oraz numer 

katalogowy produktu

ilość 

jednostek

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość 

netto
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1 Opatrunek hydrokoloidowy 

Opatrunek hydrokoloidowy, samoprzylepny, zapewniający 

wilgotne środowisko gojenia rany, pochłaniający nadmiar wysięku. 

Zbudowany z półprzepuszczalnej folii poliuretanowej i warstwy 

hydrokoloidowej. Wymiary 7,5 cm x 7,5 cm  Pakowany 

pojedynczo. Jałowy

op. 10 szt. 2

2 Opatrunek hydrokoloidowy

Opatrunek hydrokoloidowy, samoprzylepny, zapewniający 

wilgotne środowisko gojenia rany, pochłaniający nadmiar wysięku. 

Do ran z umiarkowanym wysiękiem, znajdujących się w końcowej 

fazie oczyszczania. Zbudowany z półprzepuszczalnej folii 

poliuretanowej i warstwy hydrokoloidowej.Wymiary 10 cm x 10 

cm  Pakowany pojedynczo. Jałowy

op. 10 szt. 2

Razem: 0,00 0,00

Zakres 7 - Opatrunki hydrokoloidowe 2

Zakres 6 - Opatrunki ze srebrem



Lp. Asortyment Opis jednostka
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1 Opatrunek hemostatyczny

Sterylna, żelatynowa gąbka. Właściwości absorpcyjne. Do 

stosowania podczas zabiegów operacyjnych. Z efektem 

hemostatycznym w ciągu kilku minut. Wymiary 70 mm x 50 mm x 

1 mm.  Pakowane pojedynczo. Całkowicie wchłanialny po kilku 

dniach. Termin ważności minimum 24 miesięce (licząc od daty 

dostarczenia towaru do Zamawiającego). 

op. 20 szt. 12

Razem: 0,00 0,00

Zakres 8 - Opatrunek hemostatyczny



Lp. Asortyment Opis jednostka
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opakowaniu
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1 Wata opatrunkowa bawełniana – wiskozowa opakowania foliowe po 500g -1000g kg 500-1000g 8

2 Lignina

biała, marszczona, higroskopijna - chłonna, nie twarda, nie 

powodująca podrażnień i reakcji alergicznych, pakowana w papier 

lub folię arkusze pakowane po 5 kg. 

kg 5 kg 2 330

Razem: 0,00 0,00

Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 

przez Wykonawcę, nazwa 
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netto
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1
Elastyczna siatka 

opatrunkowa typu Codofix

przeznaczona do podtrzymywania opatrunków na brzuchu i 

biodrach, podatna na rozciąganie, odporna na rozerwanie, czysta 

biologicznie, wymiary długość 

ok.100 cm, szerokość: 10-15 cm pakowana pojedynczo z 

zaznaczona datą ważności

mb 1 mb. 1

Razem: 0,00 0,00

Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 

przez Wykonawcę, nazwa 

producenta oraz numer 

katalogowy produktu

ilość 

jednostek

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT
Wartość brutto

1 Serwety gazowe niesterylne

Wykonane z gazy opatrunkowej w 100% bawełnianej, bielone 

bezchlorowo, 17-nitkowe, 4 warstwowe z tasiemką, nitka 

kontrastująca w promieniach rtg, miękkie, chłonne, wymiary 45-50 

cm x 45-50cm,

szt. max. 500 szt. 20 400

Razem: 0,00 0,00

Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 

przez Wykonawcę, nazwa 

producenta oraz numer 

katalogowy produktu

ilość 

jednostek

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT
Wartość brutto

1
Antybakteryjny opatrunek z 

gazy typu bactigras

Opatrunek z cienko tkanej gazy nasączony parafiną i 0,5% 

octanem chlorheksydyny, do stosowania między raną a 

opatrunkiem wtórnym. Zapewniający bezbolesną dla pacjenta 

zmianę opatrunku, nie strzępiący się. Stanowiący barierę 

antyseptyczną wobec szerodkiego spektrum bakterii. Jałowy, 

pakowany pojedynczo, rozmiar 5 x 5 cm. 

op. 50 szt. 2

Razem: 0,00 0,00

Zakres 9 - Wata, lignina

Zakres 11 - Serwety gazowe niesterylne

Zakres 10 - Elastyczne siatki opatrunkowe

Zakres 12 - Opatrunek antybakteryjny



Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 
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jednostkowa 
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Wartość 

netto

Stawka 

VAT
Wartość brutto

1
Opatrunek typu venaplast 

lub elastopor do mocowania 

kaniul 

Opatrunek jałowy do mocowania kaniul obwodowych 

wyposażonych w port pionowy, wykonany z włókniny 

hydrofobowo wykończonej, z zaokrąglonymi brzegami 

zapobiegającymi przypadkowemu odklejaniu się opatrunku, 

wyposażony  w centralnie umieszczony wkład chłonny 

zabezpieczony przed przywieraniem do miejsca wkłucia, oraz 

dodatkową podkładkę pod skrzydełka kaniuli obwodowej. Strona 

przylepna pokryta klejem akrylowym wysoce hipoalergicznym,  

bardzo skutecznie mocującym opatrunek w miejscu aplikacji. 

Wymiary 5,1cm x 7,6cm.

op. 50 szt. 90

Razem: 0,00 0,00

Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 

przez Wykonawcę, nazwa 

producenta oraz numer 

katalogowy produktu

ilość 

jednostek

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT
Wartość brutto

1
Opatrunek typu granuflex 

extra thin

do leczenia ran ostrych i przewlekłych, ran ziarninujących z małym 

lub średnim wysiękiem, działający na zasadzie opatrunku 

hydroaktywnego, opatrunek samoprzylepny, nakładany  

bezpośrednio na ranę lub jako opatrunek wtórny do pokrycia 

innego opatrunku, z zastosowaniem do leczenia ran mało 

sączących. Zbudowany z karboksymetylocelulozy sodowej, 

pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, 

tworzący wilgotne środowisko gojenia rany, zapewniający okluzję, 

wspomagający usuwanie martwych tkanek z rany na drodze 

autolizy, stymulujący regenerację naskórka, chroniący ranę 

stanowiąc barierę antybakteryjną. Wymiary 10 cm x 10 cm.

op. 5 szt. 20

Razem: 0,00 0,00

Zakres 14 - Opatrunek 1

Zakres 13 - Opatrunek do mocowania kaniul



Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 
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producenta oraz numer 
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ilość 
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Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT
Wartość brutto

1
Opatrunek typu allevyn non-

adhezive

hydrokomórkowy opatrunek z pianki poliuretanowej do leczenia 

ran, odleżyn, przewlekłych owrzodzeń oparzeń II i III stopnia,  

obszernych otarć naskórka. Wymiary 5 cm x 5 cm.

op. 10 szt. 7

Razem: 0,00 0,00

Lp. Asortyment Opis jednostka
ilość sztuk w 

opakowaniu

Nazwa towaru oferowanego 

przez Wykonawcę, nazwa 
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katalogowy produktu

ilość 
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Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT
Wartość brutto

1
Opatrunek na bazie 

aktywnego srebra  

Opatrunek na bazie aktywnego srebra o działaniu o działaniu 

przeciwbakteryjnym, przeciwwirusoym i przeciwgrzybiczym w 

postaciu sprayu 125 ml. Opatrunek absorbujący wysięk z rany, 

hamujący rozwój patogenów, przyspieszający gojenie i regenerację 

tkanek. 

1 op. 125 ml 10

2
Opatrunek na bazie 

aktywnego srebra 

Opatrunek na bazie aktywnego srebra o działaniu o działaniu 

przeciwbakteryjnym, przeciwwirusoym i przeciwgrzybiczym w 

postaciu kremu lub maści 50 ml. Opatrunek absorbujący wysięk z 

rany, hamujący rozwój patogenów, przyspieszający gojenie i 

regenerację tkanek. 

1 op. 50 ml 5

Razem: 0,00 0,00

......................... dnia ........................

                   
Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie

Zakres 16 - Opatrunki na bazie srebra

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

………………………………………………………………..

Zakres 15 - Opatrunek 2


