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Poz. 1: pieluchomajtki o wysokiej chłonności dla dorosłych  

 

LP. FUNKCJA/PARAMETR PARAMETR  
OFEROWANE PARAMETRY 

(wypełnia Oferent) 

1 
Pieluchomajtki przepuszczające powietrze 
(„oddychające”), przeznaczone dla pacjentów 
dorosłych ze średnią i ciężką inkontynencją. 

TAK Warunek konieczny 

2 Dostępne w rozmiarach: M (obwód 75-110 cm) i L 
(obwód 100-150 cm). TAK Warunek konieczny 

3 Warstwa izolacyjna wykonana z laminatu 
paroprzepuszczalnego na całej powierzchni. TAK Warunek konieczny 

4 Nie zawierające w składzie lateksu. TAK Warunek konieczny 

5 

Z chłonnym wkładem z dodatkową warstwą                  
w okolicy krocza oraz warstwą typu Dry Plus kierującą 
wilgoć do wnętrza wkładu i równomiernie ją 
rozprowadzającą na całej długości wkładu, co chroni 
przed zawilgoceniem i nierównomiernym nasiąkaniem 
pieluchy. 

TAK Warunek konieczny 

6 

Dopasowany anatomiczny kształt z elastycznymi 
ściągaczami taliowymi, obejmującymi uda z przodu               
i z tyłu oraz z falbankami wewnętrznymi 
zapobiegającymi wyciekom w obszarze pachwinowym. 

TAK Warunek konieczny 

7 

Minimalna chłonność: 
- 2 300 g dla rozmiaru M, 
- 2 600 g dla rozmiaru L. 
Chłonność potwierdzona kartą danych technicznych / 
kartą charakterystyki / innym dokumentem producenta 
potwierdzającym parametr chłonności wyrobu. 

TAK - warunek konieczny 
podać oferowaną 

chłonność 
 

8 
Cztery elastyczne przylepcorzepy. Zapięcia 
umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie 
pieluchomajtek.  

TAK Warunek konieczny 

9 Identyfikatory wilgotności. TAK Warunek konieczny 

10 

Opakowanie jednostkowe: 
- w opakowaniu maksymalnie 30 sztuk, 
- opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej 
w celu łatwego dostępu do zawartości, 
- opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK - warunek konieczny 
podać ilość sztuk                 

w opakowaniu 
 

11 
Opakowanie zewnętrzne – karton, zawierający 
maksymalnie 150 pieluchomajtek; opakowanie 
opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. 

TAK Warunek konieczny 
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Poz. 2: pieluchomajtki o bardzo wysokiej chłonności dla dorosłych 
 

MODYFIKACJA PARAMETRU CHŁONNOŚCI DLA ROZMIARU M (PKT 8) 
 

LP. FUNKCJA/PARAMETR PARAMETR  OFEROWANE PARAMETRY 
(wypełnia Oferent) 

1 
Pieluchomajtki przepuszczające powietrze 
(„oddychające”), przeznaczone dla pacjentów 
dorosłych ze średnią i ciężką inkontynencją. 

TAK Warunek konieczny 

2 Dostępne w rozmiarach: M (obwód 75-110 cm),                
L (obwód 100-150 cm), XL (obwód 130-170 cm). TAK Warunek konieczny 

3 
Warstwa izolacyjna wykonana z laminatu 
paroprzepuszczalnego na całej powierzchni.  TAK Warunek konieczny 

4 

Zawierające wkład chłonny z dodatkową warstwą                
w okolicy krocza oraz warstwą typu Dry Plus, kierującą 
wilgoć do wnętrza wkładu i równomiernie ją 
rozprowadzającą na całej długości wkładu, co chroni 
przed zawilgoceniem i nierównomiernym nasiąkaniem 
pieluchy  

TAK Warunek konieczny 

5 

Dopasowany anatomiczny kształt z elastycznymi 
ściągaczami taliowymi, obejmującymi uda z przodu                  
i z tyłu oraz falbanki wewnętrzne zapobiegające 
wyciekom w obszarze pachwinowym. 

TAK Warunek konieczny 

6 Identyfikatory wilgotności. TAK Warunek konieczny 

7 Nie zawierające w swoim składzie lateksu. TAK Warunek konieczny 

8 

Minimalna chłonność: 
- 2 000  2 800 g dla rozmiaru M, 
- 3 200 g dla rozmiaru L i XL. 
Chłonność potwierdzona kartą danych technicznych / 
kartą charakterystyki / innym dokumentem producenta 
potwierdzającym parametr chłonności wyrobu. 

TAK - warunek konieczny 
podać oferowaną 

chłonność 
 

9 
Cztery elastyczne przylepcorzepy. Zapięcia 
umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie 
pieluchomajtek. 

TAK Warunek konieczny 

10 

Opakowanie jednostkowe: 
- w opakowaniu maksymalnie 30 sztuk, 
- opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej 
w celu łatwego dostępu do zawartości, 
- opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK - warunek konieczny 
podać ilość sztuk             

w opakowaniu 
 

11 
Opakowanie zewnętrzne – karton, zawierający 
maksymalnie 150 pieluchomajtek; opakowanie 
opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. 

TAK Warunek konieczny 

 
Poz. 3: pieluchowkładki anatomiczne dla dorosłych 

 

LP. FUNKCJA/PARAMETR PARAMETR  OFEROWANE PARAMETRY 
(wypełnia Oferent) 

1 

Pieluchy anatomiczne, przeznaczone dla pacjentów 
dorosłych z problemami nietrzymania moczu w stopniu 
średnim i ciężkim, zarówno obłożnie chorych,                    
jak i aktywnych ruchowo. 

TAK Warunek konieczny 
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2 Dostępne w rozmiarach M i L. TAK Warunek konieczny 

3 
Przepuszczające powietrze („oddychające”), 
zapewniające swobodny dostęp powietrza do skóry 
podczas ich użytkowania. 

TAK Warunek konieczny 

4 

Zewnętrzna warstwa wykonana z laminatu 
paroprzepuszczalnego („oddychającego”), 
zapewniającego regulację temperatury wewnątrz 
pieluchy, a tym samym ograniczającego powstawanie 
odleżyn i odparzeń.  

TAK Warunek konieczny 

5 Zawierające podwójny wkład chłonny z absorbentem.   TAK Warunek konieczny 

6 Falbanki boczne zapobiegające wyciekom. TAK Warunek konieczny 

7 Zewnętrzny indykator wilgotności. TAK Warunek konieczny 

8 Nie zawierające w swoim składzie lateksu. TAK Warunek konieczny 

9 

Minimalna chłonność 2 000 g.   
Chłonność potwierdzona kartą danych technicznych / 
kartą charakterystyki / innym dokumentem producenta 
potwierdzającym parametr chłonności wyrobu. 

TAK - warunek konieczny 
podać oferowaną 

chłonność 
 

10 

Opakowanie jednostkowe: 
- w opakowaniu maksymalnie 30 sztuk, 
- opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej 
w celu łatwego dostępu do zawartości, 
- opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK - warunek konieczny 
podać ilość sztuk             

w opakowaniu 
 

11 
Opakowanie zewnętrzne – karton, zawierający 
maksymalnie 150 pieluchowkładek; opakowanie 
opisane: nazwa, producent, rozmiar, ilość. 

TAK Warunek konieczny 

 
Poz. 4: podkłady wysokochłonne 

 

LP. FUNKCJA/PARAMETR PARAMETR  OFEROWANE PARAMETRY 
(wypełnia Oferent) 

1 Podkład wysokochłonny wykonany z miękkiej 
rozdrobnionej celulozy. TAK Warunek konieczny 

2 Nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna. TAK Warunek konieczny 

3 Nie zawierające w składzie lateksu TAK Warunek konieczny 

4 Całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną.  TAK Warunek konieczny 

5 

Podkład od spodu zabezpieczony nieprzepuszczalną 
folią antypoślizgową zapobiegającą przesuwaniu się 
podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się 
nieczystości na zewnątrz. 

TAK Warunek konieczny 
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6 Wymiar 60cmx 90cm. TAK Warunek konieczny 

7 

Minimalna chłonność 1 750 g. 
Chłonność potwierdzona kartą danych technicznych / 
kartą charakterystyki / innym dokumentem producenta 
potwierdzającym parametr chłonności wyrobu. 

TAK- warunek konieczny 
podać oferowaną 

chłonność 
 

8 

Opakowanie jednostkowe: 
- w opakowaniu maksymalnie 30 sztuk, 
- opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej 
w celu łatwego dostępu do zawartości, 
- opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK- warunek konieczny 
 podać ilość sztuk              

w opakowaniu 
 

9 

Opakowanie zewnętrzne – karton, zawierający 
maksymalnie 150 podkładów.  
Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK Warunek konieczny 

 
Poz. 5: pieluszka dla dzieci o wadze od 2 do 5 kg (tzw. „newborn”) 

 

LP. FUNKCJA/PARAMETR PARAMETR  OFEROWANE PARAMETRY 
(wypełnia Oferent) 

1 
Pieluszka przeznaczona dla noworodków i niemowląt       
o wadze od 2 do 5 kg. TAK Warunek konieczny 

2 Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. TAK Warunek konieczny 

3 
Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki 
wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości               
na zewnątrz. 

TAK Warunek konieczny 

4 Zapięcia umożliwiające wielokrotne zapinanie                   
i odpinanie pieluszki. TAK Warunek konieczny 

5 

Minimalna chłonność 400 g. 
Chłonność potwierdzona kartą danych technicznych / 
kartą charakterystyki / innym dokumentem producenta 
potwierdzającym parametr chłonności wyrobu. 

TAK- warunek konieczny                
podać oferowaną 

chłonność 
 

6 Nie zawierające w swoim składzie lateksu. TAK Warunek konieczny 

7 

Pieluszka tzw. newborn z wkładem typu Premium Dry, 
umożliwiającym wchłanianie moczu i wolnych stolców 
oraz skutecznie zatrzymującym wilgoć i szkodliwe 
substancje zawarte w moczu. 

TAK Warunek konieczny 

8 

Opakowanie jednostkowe: 
- w opakowaniu maksymalnie 60 sztuk, 
- opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej 
w celu łatwego dostępu do zawartości, 
- opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK- warunek konieczny 
podać ilość sztuk            

w opakowaniu 
 

9 

Opakowanie zewnętrzne – karton, zawierający 
maksymalnie 200 pieluszek.  
Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK Warunek konieczny 

 
 

Poz. 6: pieluszka dla wcześniaków o wadze poniżej 2 kg 
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LP. FUNKCJA/PARAMETR PARAMETR  OFEROWANE PARAMETRY 
(wypełnia Oferent) 

1 Pieluszka przeznaczona dla wcześniaków o wadze 
poniżej 2 kg. TAK Warunek konieczny 

2 Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. TAK Warunek konieczny 

3 
Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki 
wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na 
zewnątrz. 

TAK Warunek konieczny 

4 
Zapięcia umożliwiające wielokrotne zapinanie i 
odpinanie pieluszki. TAK Warunek konieczny 

5 

Minimalna chłonność 300g. 
Chłonność potwierdzona kartą danych technicznych / 
kartą charakterystyki / innym dokumentem producenta 
potwierdzającym parametr chłonności wyrobu. 

TAK- warunek konieczny 
podać oferowaną 

chłonność 
 

6 Nie zawierające w swoim składzie lateksu. TAK Warunek konieczny 

7 

Pieluszka tzw. newborn z wkładem typu Premium Dry, 
umożliwiającym wchłanianie moczu i wolnych stolców 
oraz skutecznie zatrzymującym wilgoć i szkodliwe 
substancje zawarte w moczu. 

TAK Warunek konieczny 

8 
Ze specjalnym wycięciem chroniącym pępowinę przed 
podrażnieniami. TAK Warunek konieczny 

9 

Opakowanie jednostkowe: 
- w opakowaniu maksymalnie 60 sztuk, 
- opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej 
w celu łatwego dostępu do zawartości, 
- opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK- warunek konieczny 
podać ilość sztuk             

w opakowaniu 
 

10 

Opakowanie zewnętrzne – karton, zawierający 
maksymalnie 200 pieluszek.  
Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK Warunek konieczny 

 
Poz. 7: pieluszka dla dzieci o wadze od 8 do 18 kg 

 

LP. FUNKCJA/PARAMETR PARAMETR  OFEROWANE PARAMETRY 
(wypełnia Oferent) 

1 
Pieluszka przeznaczona dla dzieci o wadze od 8                 
do 18 kg. TAK Warunek konieczny 

2 Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. TAK Warunek konieczny 

3 
Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki 
wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na 
zewnątrz. 

TAK Warunek konieczny 

4 
Zapięcia umożliwiające wielokrotne zapinanie                      
i odpinanie pieluszki. TAK Warunek konieczny 

5 

Minimalna chłonność 600g. 
Chłonność potwierdzona kartą danych technicznych / 
kartą charakterystyki / innym dokumentem producenta 
potwierdzającym parametr chłonności wyrobu. 

TAK- warunek konieczny 
podać oferowaną 

chłonność 
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6 Nie zawierające w swoim składzie lateksu. TAK Warunek konieczny 

7 

Opakowanie jednostkowe: 
- w opakowaniu maksymalnie 60 sztuk, 
- opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej 
w celu łatwego dostępu do zawartości, 
- opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK- warunek konieczny 
podać ilość sztuk        

w opakowaniu 
 

8 

Opakowanie zewnętrzne – karton, zawierający 
maksymalnie 200 pieluszek.  
Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK Warunek konieczny 

 
Poz. 8: pieluszka dla dzieci o wadze od 5 do 9 kg 

 

LP. FUNKCJA/PARAMETR PARAMETR  OFEROWANE PARAMETRY 
(wypełnia Oferent) 

1 
Pieluszka przeznaczona dla dzieci o wadze od 5                 
do 9 kg. TAK Warunek konieczny 

2 Wykonana z laminatu paroprzepuszczalnego. TAK Warunek konieczny 

3 
Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu oraz falbanki 
wewnętrzne zapobiegające wypadaniu zawartości na 
zewnątrz. 

TAK Warunek konieczny 

4 
Zapięcia umożliwiające wielokrotne zapinanie                      
i odpinanie pieluszki. TAK Warunek konieczny 

5 

Minimalna chłonność 500g. 
Chłonność potwierdzona kartą danych technicznych / 
kartą charakterystyki / innym dokumentem producenta 
potwierdzającym parametr chłonności wyrobu. 

TAK- warunek konieczny 
podać oferowaną 

chłonność 
 

6 Nie zawierające w swoim składzie lateksu. TAK Warunek konieczny 

7 

Opakowanie jednostkowe: 
- w opakowaniu maksymalnie 60 sztuk, 
- opakowanie wykonane z mocnej folii, perforowanej 
w celu łatwego dostępu do zawartości, 
- opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK- warunek konieczny 
podać ilość sztuk        

w opakowaniu 
 

8 

Opakowanie zewnętrzne – karton, zawierający 
maksymalnie 200 pieluszek.  
Opakowanie opisane: nazwa, producent, rozmiar, 
ilość. 

TAK Warunek konieczny 

 
Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. 
 
 
 
                                                                                           …………………………         ……………………………… 
                                                                                                   (data)                   (podpis Wykonawcy)  


