
Pakiet 1

L. p. Nazwa asortymentu

Szacunkowa 
wielkość 

zamówienia 
szt.

Cena 
jednostkowa 

ne-o    
Wartość ne-o Stawka 

VAT(%) 

Cena 
jednostko
wa bru-o

Wartość 
bru-o 

Nazwa 
handlowa Producent

Nr 
katalogowy

1 Zestaw uniwersalny wykonany  z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w obszarach 
krytycznych, laminowany na całej  powierzchni.

750 32,99 zł 24 742,50 zł 8% 35,63 zł 26 721,90 zł
Zestaw 
obłożeń 
uniwersalny

3TEKS 101-0132-191

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w obszarach 
wzmocnionych 85 -115g/m2. 
W skład zestawu wchodzi:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 -150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)
1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-145 cm)
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150-160 x 240 -250 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 200-210 x 175-185 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 75-85 x 90-100 cm
1 taśma samoprzylepna 8-10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 

Wymagania:                                                                                                                                                                      
 -Zestaw ma być umieszczony w blistrze  oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub 
serwetę na stół instrumentarialny . Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny - 2 
kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks 
wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty danych 
technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia 
(włóknina)

z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1,2,3 ( również w zakresie 
barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz czystości 
mikrobiologiczneji).

Materiał  z którego są wykonane obłożenia powinien być pelnobarierowy. Zestawy mają być sterylne.

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , zwiększając jego 
chłonność .
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Pakiet 3

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia szt.

Cena 
jednostko
wa ne-o    

Wartość 
ne-o

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednostkowa 

bru-o

Wartość 
bru-o 

Nazwa 
handlowa 

Producent Nr katalogowy

 
Zestaw serwet do zabiegów w chirurgii biodra wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe 
wzmocniona w obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

150 76,50 zł 11 475,00 zł 8% 82,62 zł 12 393,00 zł

Sterylny 
zestaw do 
chirurgii 
biodra,   

3TEKS 401-0101-43

1.
Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w obszarach 
wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:
1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-145 cm)

 1 serweta samoprzylepna 170-180 x 300-310 cm
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 280-290 x 245-250 cm; wycięcie „U” 6,5-10 x 90-95 cm 

(wzmocnienie 160-165 x 150-155 cm)

1 serweta pomocnicza 150-160 x 200-205 cm 
1 serweta operacyjna 75-85x 90-100 cm
1 osłona na kończynę 35-40 x 120-125 cm
2 taśmy samoprzylepne 8-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 

Wymagania:                                                                                                                                                                       
-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub 
serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny-  2 
kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks 
wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty danych 
technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy 
oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1,2,3 
(również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz 
czystości mikrobiologiczneji).

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , zwiększając jego 
chłonność .
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Pakiet 4

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia szt.

Cena 
jednostko
wa ne-o    

Wartość 
ne-o

Stawka 
VAT(%) 

Cena 
jednostko
wa bru-o

Wartość 
bru-o 

Nazwa 
handlowa 

Producent Nr 
katalogowy

Zestaw do TUR wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w obszarach 
krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

800

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w 
obszarach wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:

1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)

1 serweta urologiczna z torbą do zbierania płynów (z sitem) 185-190 x 200-205 cm, okno suprapubic  
7-9 x 10-12cm i na genitalia o średnicy 7 -9cm

1 taśma samoprzylepna 8-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 

Wymagania:                                                                                                                                                                       
-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy 
lub serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny-  
2 kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks 
wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty danych 
technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy 
oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy 
EN13795-1,2,3 (również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie 
suchym i mokrym oraz czystości mikrobiologiczneji).

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , zwiększając 
jego chłonność .
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Pakiet 5

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia szt.

Cena 
jednostkowa 

ne-o    
Wartość ne-o Stawka 

VAT(%) 

Cena 
jednostkowa 

bru-o
Wartość bru-o Nazwa 

handlowa Producent Nr katalogowy

1.
Zestaw do operacji dłoni/stopy wykonany się z minimum 2 warstw, posiadający dodatkowe wzmocniona w 
obszarach krytycznych, laminowany  na całej powierzchni.

350 52,37 zł 18 329,50 zł 8% 56,56 zł 19 795,86 zł

Sterylny 
zestaw do 
opearcji 

dłoni/stopy

3 TEKS 401-0104-11

Wymogi dla serwet operacyjnych - gramatura materiału podstawowego 55-60 g/m2, gramatura w obszarach 
wzmocnionych 85-115 g/m2. 

W skład zestawu wchodzi:

1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-195 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-90 x 145-155 cm (wzmocnienie 60-70 x 80-145 cm)

1 serweta do zabiegów chirurgicznych dłoni/stopy 320-330 x 225-245 cm; Ø 3 -4cm (wzmocnienie 150-160 
x 150-160 cm)

1 serweta nieprzylepna 100-110 x 170-180 cm

2 ręczniki celulozowe 

Wymagania:                                                                                                                                                                       
-Zestaw ma być umieszczony w blistrze oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w papier krepowy lub 
serwetę na stół instrumentarialny. Produkt do transportu musi być zapakowany w sposób bezpieczny-  2 
kartony. Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z informacjami: indeks wyrobu, 
LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu , karty danych 
technicznych i katalog.

oraz dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy 
oblozenia(włóknina) z którego wykonane sa obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN13795-1,2,3 
(również w zakresie barierowości produktu tj. przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym oraz 
czystości mikrobiologiczneji).

Wzmocnienia spoczywają bezpośrednio na materiale bocznym bez warstwy przedniej folii , zwiększając jego 
chłonność .

1



Pakiet 9

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Szacunkowa 

wielkość 
zamówienia

Cena 
jednostko
wa ne-o    

Wartość ne-o Stawka 
VAT(%) 

Cena jednostkowa 
bru-o

Wartość 
bru-o 

Nazwa 
handlowa Producent Nr katalogowy

Zestaw do artroskopii kolana z workiem jałowy:

350 76,94 zł 26 929,00 zł 8% 83,10 zł 29 083,32 zł
Sterylny zestaw 
do artroskopii 
kolana z workiem

3TEKS 401-0102-60

- serweta 320-330 x 240-250 z otworem 6-7cm, otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania 
płynów wykonana z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 55-58g/m²  – 1szt

1. - pokrowiec na nogę pacjenta 75-76 x 37-40 – 1szt
- taśma medyczna 9-10cm x 50-55cm – 2szt
- serweta na stół instrumentalny 190-200 x 150-160 – 1szt
- serweta na stolik Mayo 145-150 x 80-90 – 1szt- składana teleskopowo do środka

- ściereczki do rąk  – 2szt

Zestaw ma być zapakowany w torbę foliowo-papierową oraz dodatkowo wewnątrz musi być zawinięty w 
papier krepowany lub serwetę na stół instrumentarialny . Produkt do transportu musi być zapakowany w 
sposób bezpieczny - karton . Na opakowaniu muszą znajdować się samoprzylepne naklejki (metki) z 
informacjami : indeks wyrobu , LOT , data ważności , identyfikacja wytwórcy .

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki oferowanego asortymentu.

Do oferty dołączyć dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający , że materiał , z 
którego wykonane są obłożenia spełnia wymogi normy EN13795-1,2,3 ( również w zakresie barierowości 
produktu tj.przenikania mikroorganizmów w stanie suchym i mokrym .

Wykonany zgodnie z Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.
Materiał  z którego są wykonane obłożenia powinien być pełnobarierowy. Zestawy mają być sterylne.

Wymagane dokumenty:
- Oświadczenie producenta o zgodności z normą EN 13795 1,2,3
- Arkusz danych technicznych materiały podstawowego (włókniny) potwierdzający zgodność z normą EN 
13795 1,2,3
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