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LP. NAZWA ASORTYMENTU JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA NETTO VAT CENA BRUTTO WARTOŚĆ BRUTTO PRODUCENT, NAZWA, 
KOD PRODUKTU

rozmiar 10 cm x 10  cm op a 10 sztuk op 10
rozmiar 15cm x 15 cm op a 5 sztuk op 5

rozmiar 25cm x 30 cm op a 5 sztuk op 5

rozmiar 7,5cm x 12 cm opa 10 sztuk op 3

rozmiar 10 cm x 10 cm op a 10 sztuk op 5
rozmiar 15 cm x 15 cm op a 10 sztuk op 10
rozmiar 15 cm x 20 cm op a 10 sztuk op 5
rozmiar 20 cm x 20 cm op a 5 sztuk op 5

rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm op a 5 sztuk op 5
rozmiar 10 cm x 10 cm op a 5 sztuk op 5
rozmiar 15 cm x 15 cm op a 5 sztuk op 5
Gaziki do zmywania skóry, nasączone specjalnym płynem zmywajacym, usuwajacym 
pozostałosci przylepca i ułatwiajace zdejmowanie sprzętu.  Opakowanie jednostkowe 50 
x 2 sztuki kartonik 5
dopuszcza się zaproponowanie aerozolu do usuwania przylepca jako alternatywy do 
gazików aerozol 5

Zamawiający dopuszcza składanie ofert  również na poszczególne "części" w obrębie pakietu.
Nie ma możliwości dzielenia wyznaczonych "części".
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Opatrunek na rany krwaniące, bez infekcji, wykonany z nietkanych włókien alginianu wapniowo-sodowego

Hydrokoloidowy opatrunek okluzyjny, do przycinania. Warstwa kontaktowa złożona z karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i 
żelatyny na podłożu samoprzylepnego polimeru.

Hydrokoloidowy opatrunek okluzyjny, bardzo cieńki, półprzeźroczysty, do przycinania. Warstwa kontaktowa złożona z 
karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny na podłożu samoprzylepnego polimeru.

PAKIET VIII CZĘŚĆ B2

MATERIAŁY OPATRUNKOWE SPECJALISTYCZNE

Opatrunek pierwotny, przeciwbakteryjny, anty-biofilmowy z jonami srebra (1,2%), składajacy się z dwóch warstw wykonanych z 
nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej (technologia Hydrofiber), zawirające srebro, kwas EDTA oraz BEC 
(technologia wiecej niż srebro), do przycinania

Opatrunek wtórny , chłonny, piankowy, przylepny, kompatybilny z opatr. pier. Poz. 4 pakietu II cz.B, zbudowany z wodoodpornej 
zew. błony poliuretanowej i warstwy kontaktowej z nietkanych włókien karobskymetylocelulozy sodowej (technologia 
Hydrofiber), do przycinania


