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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

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

 
Część nr 1 – 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. 

20Cmx20cm 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 

opak. 100     



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 

 
 
 
 

               

polecane do opatrywania ran mocno sączących. 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. 700     

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     

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 

opak. 200     
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podrażnień skóry i reakcji alergicznych. 40 cm x 60 cm x 5 kg 

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 10 szt. 

opak. 30     

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, j.raz. 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     

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. 50     

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     



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 

 
 
 
 

               

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     

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     
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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     

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. 268     

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     
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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     

32. 
Opatrunek sterylny hydrożelowy AQUA-GEL. 10 cm 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     

36. 

Opatrunek hydrowłóknisty AQUACEL Ag Extra ,na rany z infekcją, 
płytkie lub głębokie, z obfitym lub umiarkowanym wysiękiem. 
Opatrunek zawiera jony srebra (1,2%),zbudowany z dwóch 

połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw, z nietkanych 
włókien kaboksymetylocelulozy, pochłaniających duże ilości wysięku. 
Izoluje i eliminuje zakażenia. Wymaga opatrunku wtórnego. Rozmiar 

10 cm x 10 cm. Opakowanie zawiera 10 szt. 

opak. 30     

 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 2 – 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. 500     

4. Maska chroniąca m.in. przed prątkami gruźlicy szt. 300     

5. Pokrowiec higieniczny - foliowy na materac szt. 2 000     

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. 300     

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

8. Prześcieradło z flizeliny szt. 1 500     

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

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

szt. 1 000     

10. 
Podkład higieniczny z miękkiej, przyjaznej dla skóry pulpy 

celulozowej, 60 cm x 90 cm 
szt. 500     

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

zakładek, 85 cm x 90 cm 
szt. 300     
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12. 
Podkład wielokrotnego użytku, nieprzemakalny, z wewn. warstwą  
z poliuretanu, z zakładkami z bawełny do podwijania pod materac 

85 cm x 90 cm 
szt. 200     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 

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

 
Część nr 3 – Opatrunki – nr 2 (CPV: 33141110-4) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

31. 

Maska chirurgiczna jednorazowego uzytku, niejałowa w kolorze 
zielonym z gumkami na uszy, wykonanna z trzywarstwowej włókniny 
z wkładką modelującą na nos. Maski spełniają wymagania dla masek 
Typu Il zgodnie z normą PN-EN 14683+AC:2019-09. Opak. po 50 szt. 

opak. 4 000     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 

 

 

 

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

 
Część nr 4 – Fartuchy, maski, pokrowce, prześcieradła, zestawy do inhalacji – nr 2 (CPV: 33141000-0) 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa 
handlowa 

Producent 

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

ze ściągaczami na nadgarstkach, długość do kolan 
szt. 20 000     

 Razem (łączna cena brutto) X X X  X X 

 
 
 
 
.......................................                                                                                                             ................................................................  
/Miejscowość i data/                                                                                                       /Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/ 
 


