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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

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

 

OPIS ASORTYMENTU 

Lp. Opis 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena całości 
brutto 

Nazwa handlowa Producent 

1. 

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, 
dzienne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie 

zawierające lateksowych elementów) 
minimalna chłonność 2600 (+-100 ml) ml wg 

norm ISO, wyposażone w wewnętrzne 
falbanki fabrycznie skierowane na zewnątrz 

zapobiegające wypływowi moczu i kału, 
elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy 

mocujące wielokrotnego zapinania i 
odpinania (więcej niż dwukrotnie), elastyczne 

ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, 
pieluchomajtki oddychające na całej 

powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu 
przepuszczającego powietrze na całej 

powierzchni, ale nie przepuszczającego 
cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca 

się za skórą), jak i zewnętrzna warstwa 
wykonana z materiału przepuszczającego 

powietrze, posiadające system neutralizujący 
nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt 
produktu oraz wskaźnik wilgoci, obwód w 

pasie 100-150 cm (+- 5 cm) pakowane po 30 
szt. 

op. 11.000      
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2. 

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, 
dzienne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie 

zawierające lateksowych elementów) 
minimalna chłonność 2300 ml  (+- 100 ml )wg 

norm ISO, wyposażone w wewnętrzne 
falbanki fabrycznie skierowane na zewnątrz 

zapobiegające wypływowi moczu i kału, 
elastyczne przylepco-rzepy mocujące 

wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej 
niż dwukrotnie), elastyczne ściągacze taliowe 
z przodu i z tyłu, pieluchomajtki oddychające 
na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z 
laminatu przepuszczającego powietrze na 

całej powierzchni, ale nie przepuszczającego 
cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca 

się za skórą), jak i zewnętrzna warstwa 
wykonana z materiału przepuszczającego 

powietrze, posiadające system neutralizujący 
nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt 
produktu oraz wskaźnik wilgoci, obwód w 

pasie 75-110 cm (+- 5 cm) pakowane po 30 
szt. 

op. 3.000      
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3. 

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, 
nocne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie 

zawierające lateksowych elementów) 
minimalna chłonność 3100 ml (+- 100 ml) wg 

norm ISO, wyposażone w wewnętrzne 
falbanki fabrycznie skierowane na zewnątrz 

zapobiegające wypływowi moczu i kału, 
elastyczne przylepco-rzepy mocujące 

wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej 
niż dwukrotnie), elastyczne ściągacze taliowe 
z przodu i z tyłu, pieluchomajtki oddychające 
na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z 
laminatu przepuszczającego powietrze na 

całej powierzchni, ale nie przepuszczającego 
cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca 

się za skórą), jak i zewnętrzna warstwa 
wykonana z materiału przepuszczającego 

powietrze, posiadające system neutralizujący 
nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt 
produktu oraz wskaźnik wilgoci, obwód w 

pasie 100-150 cm  (+- 5 cm) pakowane po 30 
szt. 

 4.500     
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4. 

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, 
nocne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie 

zawierające lateksowych elementów) 
minimalna chłonność 2800 ml (+- 100 ml) wg 

norm ISO, wyposażone w wewnętrzne 
falbanki fabrycznie skierowane na zewnątrz 

zapobiegające wypływowi moczu i kału, 
elastyczne przylepco-rzepy mocujące 

wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej 
niż dwukrotnie), elastyczne ściągacze taliowe 
z przodu i z tyłu, pieluchomajtki oddychające 
na całej powierzchni wyrobu tj. wykonane z 
laminatu przepuszczającego powietrze na 

całej powierzchni, ale nie przepuszczającego 
cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca 

się za skórą), jak i zewnętrzna warstwa 
wykonana z materiału przepuszczającego 

powietrze, posiadające system neutralizujący 
nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt 
produktu oraz wskaźnik wilgoci, obwód w 

pasie 75-110 cm (+- 5 cm) pakowane po 30 
szt. 

 1.000     



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

        
                                                                                                                                                           ISO 9001:2008  
  

 

5. 

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL, 
nocne, dla osób z tendencją do uczuleń (nie 

zawierające lateksowych elementów) 
minimalna chłonność 3100 (+-100 ml) ml wg 

norm ISO, wyposażone w wewnętrzne 
falbanki fabrycznie skierowane na zewnątrz 

zapobiegające wypływowi moczu i kału, 
elastyczne rozciągliwe przylepco-rzepy 

mocujące wielokrotnego zapinania i 
odpinania (więcej niż dwukrotnie), elastyczne 

ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, 
pieluchomajtki oddychające na całej 

powierzchni wyrobu tj. wykonane z laminatu 
przepuszczającego powietrze na całej 

powierzchni, ale nie przepuszczającego 
cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca 

się za skórą), jak i zewnętrzna warstwa 
wykonana z materiału przepuszczającego 

powietrze, posiadające system neutralizujący 
nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt 
produktu oraz wskaźnik wilgoci, obwód w 

pasie 130-170 cm (+- 5 cm) pakowane po 30 
szt. 

 300     
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6. 

Dodatkowy wkład chłonny do pieluchomajtek 
zwiększający chłonność, o anatomicznym 

kształcie i uniwersalnym rozmiarze (pasujący 
do rozmiarów od M do XL, nie posiadający na 

swojej powierzchni żadnej warstwy 
barierowej (wkład ma zadanie wchłonąć 

założoną ilość moczu, a jej nadmiar 
„przepuścić” dalej do pielucho majtek, 

posiadający system neutralizujący 
nieprzyjemny zapach, chłonność 1000 ml (+- 

100 ml), pakowane po 30 szt. 

 2.100     

7. 

Majtki chłonne L, chłonność 1100 ml (+- 100 
ml), zakładane jak bielizna, elastyczne na 

całym obwodzie, obwód w pasie 100-135 cm 
(+- 5 cm) posiadające rozrywane szwy 
boczne w celu łatwiejszego ściągania, 

zawierające system neutralizujący 
nieprzyjemny zapach, wewnętrzne falbanki 

zapobiegające wypływowi moczu i kału, 
wskaźnik wilgoci, pakowane po 30 szt.  

 900     

8.  

Lotion myjąco-nawilżający z pompką, 
utrzymujący PH 5-5,5 o właściwościach 

nawilżających i natłuszczających skórę. O 
pojemności 500 ml. 

 1.200     

 RAZEM X X X  X X 
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