
 

___________________________________________________________________________ 

Dyrekcja: tel.(22) 755 91 11, fax: (22) 755 91 09, www.szpitalzachodni.pl,  
Konto PKO BP S.A.06 1440 1101 0000 0000 0808 1476 
REGON: 000311639              NIP 529-10-04-702 

 

Dział Zamówień Publicznych                   Grodzisk Mazowiecki;  21.05.2019 r. 
 
SPS – V. 262.30.2019 
               Wg rozdzielnika 
 
Dotyczy postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych 2 dla Szpitala Zachodniego . 
 
                                                  Nr sprawy : SPSSZ/28/D/2019 
 
Opis przedmiotu zamówienia w podziale na pakiety : 

 PAKIET 1 PODKŁADY PODGIPSOWE    

L.p. 
opis rozmiar 

jednostka 
zamówienia ilość 

1 Wyściółka podgipsowa poliestrowa, nie-
chłonąca wilgoci, elastyczna 10 cm x 300 cm sztuka 4200 

2 Wyściółka podgipsowa poliestrowa, nie-
chłonąca wilgoci, elastyczna 15 cm x 300 cm sztuka 5050 

3 Wyściółka podgipsowa poliestrowa, nie-
chłonąca wilgoci, elastyczna 20 cm x 300 cm sztuka 1750 

 PAKIET 2  KOMPRESY GAZOWE  
JAŁWE 

 

L.p. 
opis rozmiar 

jednostka 
zamówienia ilość 

1 
Kompresy gazowe jałowe pakowane a` 3 
sztuki ze 100 % gazy bawełnianej 17 nitko-
wej, 8 warstwowe, minimalna waga poje-
dynczego kompresu – 0,52 g 5 cm x 5 cm 

opakowanie a` 
3 szt. 100600 

2 
Kompresy gazowe jałowe pakowane a` 3 
sztuki ze 100 % gazy bawełnianej 17 nitko-
wej, 8 warstwowe, minimalna waga poje-
dynczego kompresu – 1,12g 7,5 cm x 7,5 cm 

opakowanie a` 
3 szt. 134500 

3 

Kompresy gazowe jałowe pakowane a` 3 
sztuki ze 100 % gazy bawełnianej 17 nitko-
wej, 8 warstwowe, minimalna waga poje-
dynczego kompresu – 1,95 g 10 cm x 10 cm 

opakowanie a` 
3 szt. 107900 
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Chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku – klasa IIa regugła 7; 
gramatura min. 23 g/mkw, opakowania typu papier – folia lub papier, zgodnie z normą PN-EN868; bezpiecznie  
zawijane brzegi tj. podwinięte do środka, bez lużnych nitek, składanie typu ES ; tex – min. 15; sterylizowane parą  
wodną w procesie zwalidowanym zgodnie z normą  PN-EN ISO 17655-1 na żądanie oferent przedstawi aktualny 
 raport walidacji procesu sterylizacji); gaza bielona metoda bezchlorową; 
 
Pakiet 3 GAZA JAŁOWA  

L.p. 
opis rozmiar 

jednostka 
zamówienia ilość 

1 Gaza bawełniana 17 nitkowa kopertowa 
jałowa 50cm x 100 cm 50 cm x 100 cm Sztuka 16400 

2 Gaza bawełniana 17 nitkowa kopertowa 
jałowa 100 cm x 100 cm 100 cm x 100 cm Sztuka 45100 

 
Chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku – klasa IIa regugła 
7; gramatura min. 23 g/mkw, tex – min. 15; sterylizowane parą wodną w procesie zwalidowanym 
zgodnie z normą  PN-na żądanie oferent przedstawi aktualny raport walidacji procesu sterylizacji); 
gaza bielona metoda bezchlorową; 
 
Pakiet 4 Materiały opatrunkowe, gazowe z nitką kontrastującą w promieniach RTG 

L.p. 
opis rozmiar 

jednostka 
zamówienia ilość 

1 

Kompresy jałowe (sterylizowane parą wod-
ną),ze 100% bawełnianej gazy 17 nitkowej, 
12 warstwowej, z nitką kontrastującą w Rtg, 
minimalna waga pojedynczego kompresu – 
2,82 g 10 cm x 10 cm 

1 opakowanie 
a` 10 sztuk 6000 

2 

Kompresy jałowe (sterylizowane parą wod-
ną),ze 100% bawełnianej gazy 17 nitkowej, 
12 warstwowej, z nitką kontrastującą w Rtg, 
minimalna waga pojedynczego kompresu – 
2,82 g 10 cm x 10 cm 

1 opakowanie 
a` 20 sztuk 6800 

3 

Tupfery fasolki jałowe twarde z gazy ba-
wełn.17 nitkowej, z nitką kontr. w Rtg, 
brzegi podwiniete, zapakowane w torebkę 
papierowo-foliową zawierającą dwie samo-
przylepne etykiety oraz piktogram z kierun-
kiem otwierania; 15 cm x 15 cm 

1 opakowanie 
a` 10 sztuk 1470 

 
Chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku – klasa IIa reguła 
7; gramatura min. 23g/mkw, opakowania typu torebka papierowo foliowa zawierająca dwie samoprzy-
lepne etykiety, posiadająca piktogram wskazujący kierunek otwierania, zgodnie z normą PN-EN868; 
bezpiecznie zawijane brzegi tj. podwinięte do środka, bez luźnych nitek, składanie typu ES – dotyczy 
kompresów; tex – min. 15; sterylizowane parą wodną w procesie zwalidowanym zgodnie z normą PN-
EN ISO 17655-1 na żądanie oferent przedstawi aktualny raport walidacji procesu sterylizacji; gaza 
bielona metoda bezchlorową. 
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Pakiet 5 Materiały opatrunkowe, gazowe z nitką kontrastującą w promieniach RTG 
 

L.p. 
opis rozmiar 

jednostka 
zamówienia ilość 

1 
Serweta operacyjna gazowa(17nit./ 4 
warstw)/, jałowa z nitką kontrastującą w 
promieniach Rtg i tasiemką; 45-50 cm x 70 cm 

opakowanie a` 
5 sztuk 3500 

2 Serweta operacyjna gazowa(17nit./ 4 
warstw)/, jałowa z nitką kontrastującą w 
promieniach Rtg i tasiemką; 

45 cm x 45 cm lub 
50 cm x 50 cm 

opakowanie a` 
5 sztuk 2700 

 
    Chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku – klasa IIa re-
gugła 7; gramatura min. 23 g/mkw, opakowania typu torebka papierowo foliowa zawierajaca dwie 
samoprzylepne etykiety, posiadajaca piktogram wskazujący kierunek otwierania, zgodnie z normą PN-
EN868; bezpiecznie zawijane brzegi tj. podwinięte do środka, bez lużnych nitek; tex – min. 15; stery-
lizowane parą wodną w procesie zwalidowanym zgodnie z normą  PN-EN ISO 17655-1 na żądanie 
oferent przedstawi aktualny raport walidacji procesu sterylizacji; gaza bielona metoda bezchlorową; 
dopuszczalne odchylenie w rozmiarze ze względu na pranie : 5% 
PAKIET 6  OPATRUNKI       

L.p. Opis Rozmiar 
Jednostka 
zamówienia Ilość 

1 

Przezroczysty, jałowy, przepuszczalny dla 
pary wodnej, z wcięciem, wzmocnionym 
włókninowym obrzeżem opatrunek z ramką i 
metką do oznaczania, do mocowania wkłuć 
centralnych 10cm x 12-15cm sztuka 5300 

2 

Przezroczysty, jałowy opatrunek z ramką i 
metką do oznaczania, do mocowania wkłuć 
centralnych 

6cm x 7cm sztuka 430 

PAKIET 7  FOLIE CHIRURGICZNE       

L.p. Opis Rozmiar 
Jednostka 
zamówienia Ilość 

1 

Sterylna, przylepna  folia zapewniająca steryl-
ną powierzchnię operacyjną, nacięcie specjal-
ne 28cm x 30cm sztuka 390 

2 
Sterylna, przylepna  folia zapewniająca steryl-
ną powierzchnię operacyjną, nacięcie małe 60cm x 35cm sztuka 320 

3 
Sterylna, przylepna  folia zapewniająca steryl-
ną powierzchnię operacyjną, nacięcie duże 82cm x 45cm sztuka 200 

 

 
 
   



4 
 

 
 
 
PAKIET 8  OPATRUNKI ZE SREBREM 

L.p. Nazwa 

Rozmiar po-
wierzchni zawie-
rającej właściwy 
lek w cm Ilość sztuk 

1 
Opatrunek chirurgiczny z maścią , ze sre-
brem elementarnym 10 x 10 cm 230 

2 
Opatrunek chirurgiczny z maścią, ze sre-
brem elementarnym 10 x 20 cm 270 

          
PAKIET 9 WACIKI NEUROCHIRUR-
GICZNE 

  

L.p. Opis zamówienia Rozmiary Ilość sztuk 
łącznie 

1 Waciki neurochirurgiczne 6- warstwowe 
ze 100 % bawełny lub z 4-warstwowej 
włókniny, ze znacznikiem Rtg w postaci 
nici, jałowe; 

1 x 1 cm 7000 
2 5 x 1 cm 
3 1 x 10 cm 
4 1,5 x 1,5 cm 
5 1,5 x 10 cm 
6 2 x 5 cm 
7 2,5 x 10 cm 
 

 PAKIET 10 OPATRUNKI ŻELOWE  
L.p. Opis Ilość 

1 Hydrożel spray 50ml 4 

2 
Opatrunek hydrożelowy na twarz dla doro-
słego 40 x 60 cm 10 

      

 PAKIET 11 OPATRUNKI 2    

L.p. Opis Rozmiar 
Jednostka 
zamówienia Ilość 

1 

Przezroczysty, jałowy, z glukonianem 
chlorheksydyny, przepuszczalny dla pary 
wodnej, z wcięciem, wzmocnionym włókni-
nowym obrzeżem opatrunek z ramką i met-
ką do oznaczania, do mocowania wkłuć 
centralnych 11cm x 12-15cm sztuka 200 

                                                                    
 
 
                                                                                                …………………  


