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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

OPIS ASORTYMENTU 
 
 
 
.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
Część nr 1 – Sprzęt medyczny (CPV: 33140000-3) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. Paski kompatybilne do glukometru Glucco maxx, op. 50 szt. opak. 300     

2. 

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 12-18 otwór 
centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne nie przekraczające 

swoją powierzchnią powierzchni otworu centralnego zapobiegające 
zassaniu śluzówki, kod barwny i numeryczny na cewniku oznaczający 

rozmiar, długość robocza min 48cm o powierzchni zmrożonej, 
opakowanie folia-papier 

szt. 15 000     

3. 
Cewnik do podawania tlenu przez nos - wąsy z miękkimi 

atraumatycznymi końcówkami nosowymi nie podrażniającymi 
śluzówek 

szt. 800     

4. 

Cewnik Foley CH 12-26 obustronnie silikonowany, utrzymywany do 
14 dni, plastikowy zawór do napełniania balonu znakowany 

kolorystycznie, napełnienie balonika 5-10 ml, opakowanie podwójne 
folia/folia 

szt. 10 000     
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5. 
Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 0,5-0,9 długość 

minimum 25 mm - opakowanie 100 szt. 
opak. 500     

6. 
Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 1,1-1,2 długość 

minimum 40 mm - opakowanie 100 szt. 
opak. 500     

7. Igła motylek długość drenu 30 cm 0,6-0,8 – opakowanie 50 szt. opak. 50     

8. 

Strzykawka jednorazowego użytku 2-częściowa, tłok i cylinder  
o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 

20%, podwójna kryza zapobiegająca wypadaniu tłoka. 2 ml-
możliwość wypełnienia do 3 ml x 100 szt. 

opak. 150     

9. 

Strzykawka jednorazowego użytku 2-częściowa, tłok i cylinder  
o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 

20%, podwójna kryza zapobiegająca wypadaniu tłoka. 5 ml-
możliwość wypełnienia do 6 ml x 100 szt. 

opak. 120     

10. 

Strzykawka jednorazowego użytku 2-częściowa, tłok i cylinder  
o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 

20%, podwójna kryza zapobiegająca wypadaniu tłoka. 10 ml-
możliwość wypełnienia do 12 ml x 100 szt. 

opak. 300     

11. 

Strzykawka jednorazowego użytku 2-częściowa, tłok i cylinder  
o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 

20%, podwójna kryza zapobiegająca wypadaniu tłoka. 20 ml-
możliwość wypełnienia do 24 ml x 100 szt. 

opak. 300     

12. 

Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 ml, jednorazowego użytku, 
jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, sterylizowana EO. W skład 

strzykawki wchodzi: łącznik stożkowy luer-lock; uszczelka gumowa; 
podwójna skala; cylinder strzykawki; tłok strzykawki 

szt. 600     
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13. Igła do pena 0,25-0,3 x 8 mm x 100 szt. opak. 150     

14. 

Strzykawka Janeta 100 ml. Budowa trzyczęściowa ze stożkiem do 
cewnika, stożek ścięty pod kątem 40 stopni, usytuowany centralnie. 
Korpus strzykawki-polipropylen. Tłok strzykawki-polietylen. Tłoczek 
gumowy z podwójnym, elastycznym uszczelnieniem zapewniający 

płynny przesuw. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Czytelna  
i trwała skala. Podziałka skali wycechowana w mililitrach. Dołączony 

łącznik LUER. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. 
Sterylizowana EO 

szt. 9 000     

15. 

Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem i optycznym 
indykatorem pozycji otwarty/zamknięty, jednorazowego użytku  

z możliwością obrotu o 360º do prowadzenia terapii dożylnej, sterylny, 
pakowany pojedynczo, pojemność wypełnienia max. 0,23 ml 

szt. 50     

16. 

Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu 
górnego (kominka) w rozmiarach:                                                                                                                                                                                               

24G-19mm x 0,7mm-przepływ 22ml/min.;                                                                                                                                   
22G-25mm x 0,9mm-przepływ 35ml/min.;                                                                                                                          
20G-25mm x 1,1mm-przepływ 65ml/min.;                                                                                                                                 
20G-32mm x 1,1mm-przepływ 60ml/min.;                                                                                                                            
18G-32mm x 1,3mm-przepływ 105ml/min.;                                                                                                                        
18G-45mm x 1,3mm-przepływ 100ml/min.                                                                                                                                

Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. 
Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym 

zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka 
uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym 

użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania stazy uciskowej 
podczas zakładania. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej 

zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową).                                                          
Opakowanie 50 szt. 

opak. 200     
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17. 

Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem 
p/bakteryjnym i klapką: 

1.   Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” - 
zastawka zatrzymująca powietrze. 

2.    Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego 
wypełniania-hydrofobowa zatyczka na końcu drenu. 

Długość 150 cm. Zestaw nie zawiera DEHP 

szt. 250     

18. 

Aplikator typu mini spike do pobierania i przygotowywania leków. 
Zawierający filtr antybakteryjny 0,45 μm posiadający port bezigłowy 
bez części mechanicznych Luer-Lock z możliwością wielokrotnego 
pobierania i dezynfekcji w kolorze zielonym do łatwej identyfikacji 

rodzaju filtra - opakowanie 50 szt. 

opak. 30     

19. 
Koreczki do kaniul z niewystającym nad krawędź trzpieniem, 

minimalizującym ryzyko przypadkowej kontaminacji – opakowanie 
100 szt. 

opak. 120     

20. Maska dla dorosłych z drenem o długości 2,1 m szt. 300     

21. 

Worki do zbiórki moczu 2 l, w systemie 7 dniowym, sterylny, zastawka 
antyrefluksyjna, podziałka, co 100 ml, kranik spustowy Push-Pull do 
obsługi jedną ręką, łącznik schodkowy do szczelnego podłączenia  

z zatyczką, port do pobierania próbek w łączniku, tylna biała ścianka, 
podwójny zgrzew uszczelniający worek, dwa rozstawy otworów do 

wieszaka między zgrzewami, dren o minimalnej średnicy wewnętrznej 
6 mm zapobiegający tworzeniu zatorów o długości min 90 cm. 

Opakowanie sterylne papier-folia 

szt. 12 000     

22. 
Rękawice chirurgiczne sterylne, sterylizowane radiacyjnie, AQL= 1,5 
lub niższy, zawartość protein poniżej 80 mikrogram/gram, delikatnie 

pudrowane mączką kukurydzianą, długie z rantem rozmiar 6-8. 
opak. 2 500     
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Pakowane w pary, zgodne z normą EN 455. 

23. 
Zgłębnik żołądkowy CH 12-18, długość 1250 mm z zatyczką  

i kolorystycznym oznakowaniem rozmiaru 
szt. 2 500     

24. 
Zatyczka do cewnika Foleya, budowa schodkowa.  

Opakowanie 100 szt. 
opak. 25     

25. 

Przedłużacz do pompy infuzyjnej. Wyrób jednorazowego użycia, 
jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany EO. W skład 

przedłużacza wchodzą: osłonka łącznika luer-lock; łącznik stożkowy 
luer-lock ''męski''; dren PVC o średnicy wewnętrznej 1,24 mm; łącznik 

stożkowy luer-lock ''żeński''; osłonka łącznika luer-lock 

szt. 600     

26. 
Kanka doodbytnicza jednorazowego użytku jałowa  

dla dorosłych CH 30 
szt. 100     

27. 
Opatrunek do mocowania cewników donosowych o anatomicznym 

kształcie - opakowanie 100 szt. 
opak. 25     

28. 
Wieszak do worków na mocz plastikowy o rozstawie pasującym do 

worka z pozycji 21 
szt. 500     

29. 
Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy. Opis i parametry jak  

w pozycji 25 
szt. 80     

30. 
Strzykawka do pompy infuzyjnej bursztynowa. Opis i parametry jak  

w pozycji 12 
szt. 80     

31. 

Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem 
p/bakteryjnym i klapką, z zaciskiem rolkowym. Zabezpieczenie 

izolujące kolec komory na kroplowej po użyciu, na całej długości. Filtr 
15 mikrometrów w komorze. Dodatkowo uchwyt umożliwiający 
podwieszenie drenu po przygotowaniu zestawu. Skrzydełka na 

komorze kroplowej ułatwiające wprowadzanie igły biorczej do butelki. 

szt. 25 000     
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Dł. 150 cm. Zestaw nie zawiera ftalanów 

32. Nożyczki metalowe jednorazowego użytku sterylne szt. 50     

33. Zestaw do lewatywy sterylny szt. 50     

34. Pęseta jednorazowego użytku, sterylna z poliuretanu z zatrzaskiem szt. 200     

35. Zgłębnik żołądkowy CH 12-18, 100% silikonowy szt. 250     

36. Cewnik Foley CH 12-26, 100% silikonowy szt. 250     

37. 
Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi rozmiar 1,8 i 2,4. 

Opakowanie 200 szt. 
opak. 100     

38. 
Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych - średnia grubość. Metal 

pokryty tworzywem medycznym. Jałowa, jednorazowego użytku 
szt. 15     

39. 
Opaska do rurki tracheostomijnej niebieska dla dorosłych. Wykonana 

z miękkiego i delikatnego tworzywa niepowodującego podrażnień. 
Posiada możliwość regulacji długości 

szt. 50     

40. 
Rurka Guedla, kodowana kolorystycznie z blokadą zagryzienia  

rozm. 0-4, sterylna 
szt. 100     

41. 

Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z 
potwierdzoną klinicznie niską przenikalnością gazów anestetycznych 

z dwoma kaniulami wymiennymi, szczoteczka i opaska mocująca, 
rozm. 7, 8, 9 sterylna 

szt. 50     
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42. 

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozmiar 7,0-8,0 
znacznik przed mankietem ułatwiający intubację w formie oringu 

dookoła rurki oznaczenie głębokości, otwór Murphy'ego, znacznik 
RTG, silikonowane 

szt. 100     

43. 
Strzykawka tuberkulinowa 1 ml z igłą w zestawie 0,45 x 13 mm, 

sterylna, opakowanie w kolorze czerwonym x 100 szt. 
opak. 10     

44. 

Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa, podwójna kryza 
zapobiegająca wypadaniu tłoka. 10 ml, skala co 0,5ml; połączenie 

Luer-Lock, logo producenta i nazwa na strzykawce do określenia przy 
stosowaniu w pompie infuzyjnej x 100 szt. 

opak. 20     

45. 

Strzykawka jednorazowego użytku 3-częściowa, podwójna kryza 
zapobiegająca wypadaniu tłoka. 20 ml, skala co 1,0 ml; połączenie 

Luer-Lock, logo producenta i nazwa na strzykawce do określenia przy 
stosowaniu w pompie 

opak. 20     

46. 
Cewnik Nelaton z kolorystycznym oznaczeniem rozmiarów, znacznik 

kierunku ułożenia otworów na łączniku lejkowym, rozm. 6-24 CH,  
dł. robocza 36 cm, sterylny 

szt. 200     

47. 
Cewnik Tiemann, rozmiar 10-24 CH ,długość 400 cm, sterylny. 

Rozmiary kodowane kolorami 
szt. 100     

48. 
Łącznik do kontroli siły ssania z zatyczką otworu, budowa 

schodkowa, sterylny 
szt. 60     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 

 

 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
Część nr 2 – Opatrunki (CPV: 33141110-4) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 

Gaza opatrunkowa wykonana w 100% z bawełny hydrofilowej, 
bielona metodą bezchlorową gwarantującą wysoki poziom czystości 

chemicznej. Specjalny proces technologiczny zabezpiecza przed 
występowaniem na jej powierzchni luźnych włókien, podwyższając 

bezpieczeństwo użytkowania. 1M2, jałowa 17nitkowa 

szt. 5 000     

2. 

Opatrunek hydrokoloidowy, sterylny samoprzylepny z 1mm warstwy 
hydrokoloidowej oraz cienkiej pianki poliuretanowej wchłania 

wydzielinę z rany umożliwiając migrację tlenu i pary wodnej. Warstwa 
hydrokoloidowa składa się z polizobutylenowej macierzy zawierającej 

naturalny polimer węglowodorowy o dużych zdolnościach 
absorpcyjnych o nazwie Psyllium Husk i karboksymetylocelulozę.  

20 cm x 20 cm x 5 szt. 

opak. 50     

3. 

Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą 
bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy 

materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju 
ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów 

składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych 
nitek. Kompresy niejałowe 10 cm x 10 cm x 100 szt.  

Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe 

opak. 2 000     

4. 

Kompresy wysoko chłonne posiadają w swoim składzie pomiędzy 
zewnętrznymi warstwami włókniny pulpę celulozową, która w 

znaczący sposób zwiększa ich właściwości chłonne. Szczególnie 
polecane do opatrywania ran mocno sączących.  

opak. 100     
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Jałowe 10 cm x 15 cm x 20 szt. 

5. 

Kompresy wysoko chłonne posiadają w swoim składzie pomiędzy 
zewnętrznymi warstwami włókniny pulpę celulozową, która w 

znaczący sposób zwiększa ich właściwości chłonne. Szczególnie 
polecane do opatrywania ran mocno sączących.  

Jałowe 10 cm x 20 cm x 20 szt. 

opak. 100     

6. 

Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą 
bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy 

materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju 
ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów 

składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych 
nitek. Kompresy niejałowe 5 cm x 5 cm x 100 szt.  

Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe 

opak. 800     

7. 

Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą 
bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy 

materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju 
ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów 

składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych 
nitek. Kompresy jałowe 5 cm x 5 cm x 5 szt. 

 Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe 

opak. 20 000     

8. 

Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą 
bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy 

materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju 
ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów 

składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych 
nitek. Kompresy jałowe 10 cm x 10 cm x 5 szt.  

Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe. 

opak. 30 000     



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

               

9. 

Materiał opatrunkowy służący do miejscowej dezynfekcji skóry przed 
zabiegami i iniekcjami. Dzięki swoim właściwościom chłonnym oraz 
czystości chemicznej lignina stosowana jest również do opatrywania 

drobnych zranień oraz do odsączania wydzielin. Nie powoduje 
podrażnień skóry i reakcji alergicznych. 40 cm x 60 cm x 5 kg 

opak. 250     

10. 

Opatrunek z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej 
neutralną maścią, nie zawierającą składników aktywnych i 
uczulających. Nieprzyklejający się do rany, chroni przed 

wysychaniem, zapobiega kurczeniu się blizny, zapewnia dobrą 
wentylację i utlenianie rany, przepuszcza wydzielinę rany.  

10 cm x 20 cm x 30 szt. 

opak. 10     

11. 

Lekki nieelastyczny bandaż podtrzymujący do różnych zastosowań. 
Jest przyjazny dla skóry i przepuszcza powietrze. Wysoki komfort 

zapewniają niestrzępiące się brzegi bandaża co zapobiega 
powstawaniu podrażnień. Wiskoza, jednorazowego użytku, niejałowy  

10 cm x 4 m x 1 szt. 

szt. 20 000     

12. 

Lekki nieelastyczny bandaż podtrzymujący do różnych zastosowań. 
Jest przyjazny dla skóry i przepuszcza powietrze. Wysoki komfort 

zapewniają niestrzępiące się brzegi bandaża co zapobiega 
powstawaniu podrażnień. Wiskoza, j.raz. użytku, niejałowy  

15 cm x 4 m x 1 szt. 

szt. 1 000     

13. 
Bandaż elastyczny podtrzymujący dziany, lekko uciskający, 

rozciągliwość min. 130%. Skład: poliamid, poliuretan, wielokrotnego 
użytku z zapinką 15 cm x 4 m x 1 szt. 

szt. 200     

14. 
Bandaż elastyczny podtrzymujący dziany, lekko uciskający, 

rozciągliwość min. 130%. Skład: poliamid, poliuretan, wielokrotnego 
użytku z zapinką 10 cm x 4 m x 1 szt. 

szt. 200     



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

               

15. 

Opatrunek polimerowy, sterylny, wysoce absorpcyjny, 
wielowarstwowy, półprzepuszczalny. Składa się z: warstwy hydrożelu, 

miękkiej pianki, zewnętrznej błony poliuretanowej. Opatrunek 
zapewnia odpowiedni poziom wilgoci w ranie przez co ułatwia 

naturalny proces gojenia. 10 cm x 10 cm x 5 szt. 

opak. 80     

16. 
Kompresy z włókniny 40g tracheomijne 4 warstwowe nacinane w „O" 
służące do zabezpieczania rurek tracheomijnych, cewników, wkłuć. 

10 cm x 10 cm x 2 szt. 
opak. 150     

17. 

Opatrunek z alginianów wapnia, sterylny. Włókna opatrunku reagują  
z wydzieliną rany tworząc delikatny żel co zapewnia wilgotne warunki 

sprzyjające gojeniu się rany. Może być użyty w leczeniu ran 
powierzchniowych jak i głębokich a także ran zainfekowanych.  

10 cm x 10 cm x 5 szt. 

opak. 30     

18. 

Opatrunek hydrokoloidowy, sterylny samoprzylepny z 1mm warstwy 
hydrokoloidowej oraz cienkiej pianki poliuretanowej wchłania 

wydzielinę z rany umożliwiając migrację tlenu i pary wodnej. Warstwa 
hydrokoloidowa składa się z polizobutylenowej macierzy zawierającej 

naturalny polimer węglowodorowy o dużych zdolnościach 
absorpcyjnych o nazwie Psyllium Husk, i karboksymetylocelulozę.  

15 cm x 15 cm x 5 szt. 

opak. 50     

19. 

Plaster włókninowy z opatrunkiem. Podłoże plastra to elastyczna 
włóknina, która jest porowata. Centralnie położony wkład chłonny 

posiada wysokie właściwości absorbujące. 8 cm x 1 m x 1 szt.  
z hypoalergicznym klejem akrylowym 

szt. 50     
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20. 

Włókninowa taśma samoprzylepna jest przylepcem nadającym się do 
podtrzymywania opatrunków oraz mocowania pomocniczych środków 

medycznych. 10 cm x 10 m x 1 szt. z hypoalergicznym klejem 
akrylowym 

szt. 600     

21. 

Opatrunek foliowo-włókninowy do mocowania kaniul. Wykonany z 
cienkiej, przezroczyste, całkowicie wodoodpornej i oddychającej folii 

poliuretanowej, która pozwala obserwować obszar wkłucia.  
5,8 cm x 8 cm x 50 szt. 

opak. 50     

22. 

Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul. Wykonany z miękkiej 
elastycznej włókniny, posiada wycięcie pod kaniulę. Zawiera 

dodatkowy wkład chłonny, który stanowi podkładkę pod stopkę 
kaniuli. 5,8 cm x 8 cm x 50 szt. 

opak. 270     

23. 
Przezroczysty mikroporowaty przylepiec, jego polietylenowe podłoże 
jest przezroczyste. Jest bardzo delikatny dla skóry. 2,5 cm x 5 m x 1 

szt. z hypoalergicznym klejem akrylowym. Opakowanie - 16 szt. 
opak. 200     

24. 

Hypoalergiczny przylepiec włókninowy stosowany u osób o wrażliwej 
skórze, skóra swobodnie oddycha, nie wywołuje uczuleń ani 

maceracji skóry. 2,5 cm x 5 m x 1 szt. z hypoalergicznym klejem 
akrylowym. Opakowanie - 22 szt. 

opak. 300     

25. 

Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej, 
stanowiący skuteczną barierę dla bakterii, przepuszcza parę wodną  

i tlen. Umożliwia stałą kontrolę stanu rany bez zdejmowania 
opatrunku. Jest wodoodporny i posiada hypoalergiczny klej.  

12 cm x 10 cm x 5 szt. 

opak. 200     
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26. 

Opatrunek hydrokoloidowy, sterylny samoprzylepny z 1mm warstwy 
hydrokoloidowej oraz cienkiej pianki poliuretanowej wchłania 

wydzielinę z rany umożliwiając migrację tlenu i pary wodnej. Warstwa 
hydrokoloidowa składa się z polizobutylenowej macierzy zawierającej 

naturalny polimer węglowodorowy o dużych zdolnościach 
absorpcyjnych o nazwie Psyllium Husk i karboksymetylocelulozę.  

10 cm x 10 cm x 5 szt. 

opak. 50     

27. 

Zestaw do cewnikowania typu twardy blister 1-komorowy. Na 
opakowaniu etykieta z 2 nalepkami z numerem serii, datą ważności 

nazwą producenta, służący do sklejania do dokumentacji. 
Skład: 

- serweta z laminatu FB 50/60cm 1 szt. 
- rękawice lateksowe 2 szt. 

- serweta z laminatu FB 50/60 cm z rozcięciem o średnicy 5 cm 1szt. - 
tupfer kula 17-nitkowa 20 cm / 20 cm 6 szt. 

- pęseta plastik. 1 szt. 

zestaw 30     

28. 
Opatrunek hydrożelowy, tworzy wilgotne środowisko oraz delikatnie 
nawilża i oczyszcza ranę z tkanki martwiczej. Opatrunek wchłania 
rozpuszczone resztki wraz z nadmiarem wydzieliny. 15g x 5 szt. 

opak. 240     

29. 
Wodoodporny plaster z centralnie umieszczonym opatrunkiem na folii 

perforowanej z klejem akrylowym o rozmiarze 76 mm x 25 mm. 
Opakowanie zawierające 100 szt. 

opak. 20     

30. 

Opatrunek z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej 
neutralną maścią, nie zawierającą składników aktywnych i 
uczulających. Nieprzyklejający się do rany, chroni przed 

wysychaniem, zapobiega kurczeniu się blizny, zapewnia dobrą 
wentylację i utlenianie rany, przepuszcza wydzielinę rany.  

7,5 cm x 10 cm x 50 szt. 

opak. 10     
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31. 
Maska chirurgiczna jednorazowego użytku, niejałowa w kolorze 

zielonym z gumkami na uszy, wykonana z trzywarstwowej włókniny  
z wkładką modelującą na nos. Opakowanie po 50 szt. 

opak. 500     

32. 
Opatrunek sterylny hydrożelowy AQUA-GEL. 10cm x 12 cm  

w opakowaniu 5 szt. 
opak. 30     

33. 
Opatrunek sterylny hydrożelowy AQUA-GEL. 12cm x 24 cm  

w opakowaniu 5 szt. 
opak. 30     

34. 
Jałowy opatrunek z wkładem chłonnym na włókninie z opatrunkiem. 

Rozmiar 10 cm x 8 cm x 50 szt. 
opak. 50     

35. 
Jałowy opatrunek z wkładem chłonnym na włókninie z opatrunkiem. 

Rozmiar 10 cm x 20 cm x 50 szt. 
opak. 50     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 
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Część nr 3 – Opatrunki 2 (CPV: 33141110-4) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 

Gaza opatrunkowa wykonana w 100% z bawełny hydrofilowej, 
bielona metodą bezchlorową gwarantującą wysoki poziom czystości 

chemicznej. Specjalny proces technologiczny zabezpiecza przed 
występowaniem na jej powierzchni luźnych włókien, podwyższając 

bezpieczeństwo użytkowania. 1M2, jałowa 17nitkowa 

szt. 20     

2. 

Opatrunek hydrokoloidowy, sterylny samoprzylepny z 1mm warstwy 
hydrokoloidowej oraz cienkiej pianki poliuretanowej wchłania 

wydzielinę z rany umożliwiając migrację tlenu i pary wodnej. Warstwa 
hydrokoloidowa składa się z polizobutylenowej macierzy zawierającej 

naturalny polimer węglowodorowy o dużych zdolnościach 
absorpcyjnych o nazwie Psyllium Husk i karboksymetylocelulozę.  

20 cm x 20 cm x 5 szt. 

opak. 5     

3. 

Opatrunek hydrokoloidowy, sterylny samoprzylepny z 1mm warstwy 
hydrokoloidowej oraz cienkiej pianki poliuretanowej wchłania 

wydzielinę z rany umożliwiając migrację tlenu i pary wodnej. Warstwa 
hydrokoloidowa składa się z polizobutylenowej macierzy zawierającej 

naturalny polimer węglowodorowy o dużych zdolnościach 
absorpcyjnych o nazwie Psyllium Husk i karboksymetylocelulozę.  

15 cm x 15 cm x 5 szt. 

opak. 10     
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4. 

Opatrunek hydrokoloidowy, sterylny samoprzylepny z 1 mm warstwy 
hydrokoloidowej oraz cienkiej pianki poliuretanowej wchłania 

wydzielinę z rany umożliwiając migrację tlenu i pary wodnej. Warstwa 
hydrokoloidowa składa się z polizobutylenowej macierzy zawierającej 

naturalny polimer węglowodorowy o dużych zdolnościach 
absorpcyjnych o nazwie Psyllium Husk i karboksymetylocelulozę.  

10 cm x 10 cm x 5 szt. 

opak. 10     

5. 

Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą 
bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy 

materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju 
ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów 

składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych 
nitek. Kompresy niejałowe 5 cm x 5 cm x 100 szt. 

Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe 

opak. 5     

6. 

Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą 
bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy 

materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju 
ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów 

składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych 
nitek. Kompresy jałowe 5 cm x 5cm x 5szt. 

Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe 

opak. 20     

7. 

Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą 
bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy 

materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju 
ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów 

składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych 
nitek. Kompresy niejałowe 10 cm x 10 cm x 100 szt.  

Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe 

opak. 5     
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8. 

Kompresy wykonane z gazy opatrunkowej, bielonej metodą 
bezchlorową za pomocą wody utlenionej. Stanowią podstawowy 

materiał opatrunkowy, stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju 
ran. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów 

składane są do wewnątrz, wykluczając ryzyko wysnucia się luźnych 
nitek. Kompresy jałowe 10 cm x 10 cm x 5 szt. 

Z gazy 17nitkowej. 16 warstwowe 

opak. 10     

9. 

Kompresy wysoko chłonne posiadają w swoim składzie pomiędzy 
zewnętrznymi warstwami włókniny pulpę celulozową, która w 

znaczący sposób zwiększa ich właściwości chłonne. Szczególnie 
polecane do opatrywania ran mocno sączących.  

Jałowe 10 cm x 15 cm x 20 szt. 

opak. 5     

10. 

Kompresy wysoko chłonne posiadają w swoim składzie pomiędzy 
zewnętrznymi warstwami włókniny pulpę celulozową, która w 

znaczący sposób zwiększa ich właściwości chłonne. Szczególnie 
polecane do opatrywania ran mocno sączących.  

Jałowe 10 cm x 20 cm x 20 szt. 

opak. 5     

11. 

Materiał opatrunkowy służący do miejscowej dezynfekcji skóry przed 
zabiegami i iniekcjami. Dzięki swoim właściwościom chłonnym oraz 
czystości chemicznej lignina stosowana jest również do opatrywania 

drobnych zranień oraz do odsączania wydzielin. Nie powoduje 
podrażnień skóry i reakcji alergicznych. 40 cm x 60 cm. 

Opakowanie – 5kg. 

opak. 50     

12. 

Lekki nieelastyczny bandaż podtrzymujący do różnych zastosowań. 
Jest przyjazny dla skóry i przepuszcza powietrze. Wysoki komfort 

zapewniają niestrzępiące się brzegi bandaża co zapobiega 
powstawaniu podrażnień. Wiskoza, jednorazowego użytku, niejałowy  

10 cm x 4 m x 1 szt. 

szt. 100     
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13. 

Lekki nieelastyczny bandaż podtrzymujący do różnych zastosowań. 
Jest przyjazny dla skóry i przepuszcza powietrze. Wysoki komfort 

zapewniają niestrzępiące się brzegi bandaża co zapobiega 
powstawaniu podrażnień. Wiskoza, j.raz. użytku, niejałowy  

15 cm x 4 m x 1 szt. 

szt. 100     

14. 
Bandaż elastyczny podtrzymujący dziany, lekko uciskający, 

rozciągliwość min. 130%. Skład: poliamid, poliuretan, wielokrotnego 
użytku z zapinką 15 cm x 4 m x 1 szt. 

szt. 100     

15. 
Bandaż elastyczny podtrzymujący dziany, lekko uciskający, 

rozciągliwość min. 130%. Skład: poliamid, poliuretan, wielokrotnego 
użytku z zapinką 10 cm x 4 m x 1 szt. 

szt. 100     

16. 

Opatrunek polimerowy, sterylny, wysoce absorpcyjny, 
wielowarstwowy, półprzepuszczalny. Składa się z: warstwy hydrożelu, 

miękkiej pianki, zewnętrznej błony poliuretanowej. Opatrunek 
zapewnia odpowiedni poziom wilgoci w ranie przez co ułatwia 

naturalny proces gojenia. 10 cm x 10 cm x 3 szt. 

opak. 20     

17. 

Opatrunek foliowo-włókninowy do mocowania kaniul. Wykonany z 
cienkiej, przezroczyste, całkowicie wodoodpornej i oddychającej folii 

poliuretanowej, która pozwala obserwować obszar wkłucia.  
5,8 cm x 8 cm x 50 szt. 

opak. 3     

18. 
Przezroczysty mikroporowaty przylepiec, jego polietylenowe podłoże 
jest przezroczyste. Jest bardzo delikatny dla skóry. 2,5 cm x 5 m x 1 

szt. z hypoalergicznym klejem akrylowym. Opakowanie - 16 szt. 
opak. 100     
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19. 

Hypoalergiczny przylepiec włókninowy stosowany u osób o wrażliwej 
skórze, skóra swobodnie oddycha, nie wywołuje uczuleń ani 

maceracji skóry. 2,5 cm x 5 m x 1 szt. z hypoalergicznym klejem 
akrylowym. Opakowanie - 22 szt. 

opak. 100     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 

 

 

 

 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
Część nr 4 – Pozostałe artykuły medyczne (CPV: 33140000-3) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 
Aparat Ambu - zestaw: Worek reanimacyjny, zbiornik na tlen, zestaw 

masek, komplet rurek ustnogardłowych, trwała plastikowa walizka 
(jednorazowego użytku) 

szt. 15     

2. 
Basen sanitarny z pokrywką, przeznaczony do mycia w myjniach-

dezynfektorach biały 
szt. 20     

3. 
Jednoczęściowy system stomijny typu ConvaTec 20 – 70 mm  

z możliwością przycięcia do wymaganego rozmiaru lub wstępnie 
przycięty 

szt. 3 500     

4. 
Kaczki plastikowe miareczkowane z zatyczką i z uchwytem, 

przeznaczone do mycia w myjniach-dezynfektorach przezroczyste 
szt. 70     

5. 
Kieliszek do leków 30 ml z podziałką w opakowaniu 70 szt.  

(jednorazowego użytku) 
opak. 4 000     

6. 
Nerka medyczna dla dorosłych przeznaczona do mycia w myjniach-

dezynfektorach (28 cm) 
szt. 30     

7. 
Jednorazowa nerka medyczna o pojemności 700 ml, pakowana  

po 30 szt. 
opak. 70     

8. 
Nerka medyczna dla dorosłych przeznaczona do mycia  

w myjniach-dezynfektorach 24 cm 
szt. 10     

9. Okulary ochronne typu gogle szt. 13     
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10. Pojemnik plastikowy na odpady sanitarne 10L szt. 100     

11. Pojemnik plastikowy na odpady sanitarne 0,7L szt. 150     

12. Pojemnik plastikowy na odpady sanitarne 2L szt. 1 500     

13. Przecinak/gilotynka do leków szt. 20     

14. Staza gumowa, bezlateksowa, uciskowa w rolce 25-sztukowej rolka 100     

15. 
Szczotka laboratoryjna do rurek tracheotomijnych o długości  

20 – 30 cm, zakończona włosiem kozim o długości 5 – 10 cm,  
w opakowaniu 10 szt. 

opak. 30     

16. 
Szczoteczka laboratoryjna do rurek tracheotomijnych o długości 10 – 
20 cm, zakończona włosiem  o długości 4 – 6 cm, w opakowaniu 10 

szt. 
opak. 30     

17. Szpatułka drewniana w opakowaniu 100 szt. opak. 150     

18. 
Termometr elektroniczny z elastyczną końcówką, giętka część 

pomiarowa, wodoodporny dla dorosłych 
szt. 100     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 
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/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
Część nr 5 – Drobny sprzęt medyczny (CPV: 33190000-8) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 

Ciśnieniomierz naramienny, elektroniczny, wyposażony w: 
automatyczny zawór uwalniania powietrza, mankiet (pasujący na 

obwód ramienia 20-35 cm), wskaźnik zbyt wysokiego ciśnienia krwi 
oraz wyświetlacz cyfrowy LCD 

szt. 4     

2. 

Glukometr przenośny do pomiaru glukozy we krwi, przedstawiający 
wynik pomiaru po maksymalnie pięciu sekundach, włączenie aparatu 
następuje w momencie włożenia paska testowego, aparat z funkcją 
zapamiętywania min. 200 ostatnich pomiarów oraz z możliwością 

transmisji wyników do komputera, w komplecie z 50 opakowaniami 
pasków testowych pakowanych po 50 szt., kompatybilnymi z 

oferowanym urządzeniem 

kpl. 2     

3. 
Stetoskop ze stali nierdzewnej z dwustronną głowicą, z 

dwukanałowym przewodem w kształcie litery „Y” niezawierającym 
lateksu, o całkowitej długość przewodu 80-85 cm 

szt. 4     

4. 
Termometr elektroniczny z elastyczną końcówką, giętka część 

pomiarowa, wodoodporny dla dorosłych w opakowaniu po 10 szt. 
opak. 1     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
Część nr 6 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do inhalacji (CPV: 33141000-0) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. Fartuch foliowy w opakowaniu po 100 szt. opak. 800     

2. Fartuch medyczny foliowy w opakowaniu po 100 szt. opak. 100     

3. 
Fartuch - jednorazowy, wykonany z flizeliny, zielony, przewiewny, 

ze ściągaczami na nadgarstkach, długość do kolan 
szt. 8 000     

4. Maska chroniąca m.in. przed prątkami gruźlicy szt. 20     

5. Pokrowiec higieniczny - foliowy na materac szt. 500     

6. 
Podkład higieniczny, chłonny, wielokrotnego użytku, z warstwą 

chłonną poliuretan) o rozmiarze 85 x 90 cm (+/- 5 cm),  
z zakładkami, o chłonności 2500 ml (+/- 500 ml) 

szt. 50     

7. Podkład frotowo - gumowy 140 cm x 100 cm szt. 20     

8. Prześcieradło z flizeliny szt. 700     

9. 
Zestaw do inhalacji dla dorosłych (maska, nebulizator, wężyk, 

pojemnik na lek do inhalacji). Maska wykonana z miękkiego winylu 
(jednorazowego użytku) 

szt. 500     
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10. 
Podkład higieniczny z miękkiej, przyjaznej dla skóry pulpy 

celulozowej, 60 cm x 90 cm 
szt. 200     

11. 
Podkład wielokrotnego użytku, z wewn. warstwą z poliuretanu, bez 

zakładek, 85 cm x 90 cm 
szt. 20     

12. 
Podkład wielokrotnego użytku, nieprzemakalny, z wewn. warstwą  
z poliuretanu, z zakładkami z bawełny do podwijania pod materac 

85 cm x 90 cm 
szt. 20     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 

 
 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
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.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
Część nr 7 – Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe (CPV: 33141420-0) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowanych 
końcówkach palców. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej 

ścianki palca 0,12 mm (+/- 0,01 mm), AQL 1,0, siła zrywania przed 
starzeniem min. 6N. Przebadane na przenikalność substancji 

chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-1:2015 oraz na 
przenikalność wirusów wg ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5:2016. 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością.  
Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony 

osobistej kategorii III zgodne z normą EN-455-1, 2, 3, 4.  
Kolor niebieski, rozmiar S, w opakowaniu 100 szt. 

opak. 1 300     

2. 

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowanych 
końcówkach palców. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej 

ścianki palca 0,12 mm (+/- 0,01 mm), AQL 1,0, siła zrywania przed 
starzeniem min. 6N. Przebadane na przenikalność substancji 

chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-1:2015 oraz na 
przenikalność wirusów wg ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5:2016. 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością.  
Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony 

osobistej kategorii III zgodne z normą EN-455-1, 2, 3, 4.  
Kolor niebieski, rozmiar M, w opakowaniu 100 szt. 

opak. 9 000     
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3. 

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, o teksturowanych 
końcówkach palców. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej 

ścianki palca 0,12 mm (+/- 0,01 mm), AQL 1,0, siła zrywania przed 
starzeniem min. 6N. Przebadane na przenikalność substancji 

chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 16523-1:2015 oraz na 
przenikalność wirusów wg ASTM F 1671 lub EN ISO 374-5:2016. 

Dopuszczone do kontaktu z żywnością.  
Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony 

osobistej kategorii III zgodne z normą EN-455-1, 2, 3, 4.  
Kolor niebieski, rozmiar L, w opakowaniu 100 szt. 

opak. 2 400     

4. Rękawiczki z folii (rozmiar: S, M, L) w opakowaniu po 100 szt. opak. 2 000     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 
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/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

               

.......................................................... 
        /pieczęć adresowa firmy/ 

 
Część nr 8 – Rękawiczki diagnostyczne winylowe (CPV: 33141420-0) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

1. 

Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, z rantem, pasujące 
na obie dłonie. Długość min. 240 mm, grubość pojedynczej ścianki 

palca 0,11 mm (+/- 0,01 mm). AQL ≥ 1,0. Przebadane na 

przenikalność substancji chemicznych wg normy EN-374-3 lub EN 
16523-1:2015 oraz na przenikalność wirusów wg ASTM F 1671 lub 

EN ISO 374-5:2016. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. 
Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony 

osobistej kategorii III zgodne z normą EN-455-1, 2, 3, 4. Rozmiar S, 
M, L, w opakowaniu 100 szt. 

opak. 9 000     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 
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/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
 


