
ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/33/2016 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia
UWAGA :W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż 
zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

Część  1  – Fartuch y i pokrowce  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Fartuch  chirurgiczny  w  części  przedniej 
nieprzemakalny niesterylny 

szt 2 000

2 Fartuch  operacyjny  przedni  z  włókniny 
foliowanej sterylny - 
 rozm ok  0,85 - 0,90 x 1,2 - 1,3m

szt 2 000

3 Pokrowce  włókninowe  na  buty  –  ściągane 
gumką (antypoślizgowe)

para 3 000

4 Fartuch przedni foliowy – niesterylny szt 500
R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część  2  – Rękawy sterylizacyjne  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

Opakowania włókninowo – foliowe, naniesione wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną, formaldehydem, tlenkiem etylenu poza przestrzenią roboczą 
. Gramatura włókniny 60g/m2 +/- 5%. Folia minimum pięciowarstwowa, przeźroczysta, grubość nie większa niż 55 mikrometry. 

1 Rękawy włókninowo – foliowe 
rozm 20cm x 100m

szt 15

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 
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Część  3  – Ustniki do podawania mieszaniny gazów  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Ustniki j.u. z filtrem do podawania mieszaniny gazów 
medycznych  (ENTONOXU)  kompatybilne  z 
zaworem dozującym (opakowanie - 100szt)

op 3

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część 4  – Zestaw 2- światłowy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

2 Zestaw do dializy 2 – światłowy –
 rozmiar 11-12F, dł. 16,20cm

szt 50

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli
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Część  5  – rurki do tracheostomii  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

Rurki tracheostomijne do zestawów do tracheostomii przezskórnej wykonywanej metodą GRIGGSA z otworem na prowadnicę w mandrynie

1 Rozmiar 7 szt 10
2 Rozmiar 8 szt 15
3 Rozmiar 9 szt 15

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część  6   – Pokrowce sterylne  
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Rękaw (pokrowiec)  sterylny  na  kable  z  taśma lepną, 
szer. 13-20cm, dł. 150-250cm

szt 2 000

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli
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Część  7   –  Testy, wskaźniki do sterylizacji
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym 
gorącym powietrzem – 
rurka Brownea RB5 (op. 100szt)

op 2

2 Ampułkowy test  biologiczny do kontroli  sterylizacji 
tlenkiem etylenu (op. 100 szt)

op 4

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część  8   – Klipsy laparoskopowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Klipsy tytanowe j.u. do laparoskopii – rozmiar 
MEDIUM – LARGE, opakowanie -120 sztuk w 
opakowaniu pakowane po 6 sztuk w magazynku 
(do klipsownicy wielokrotnego użytku firmy 
KARL STORZ) 

opak 20

2 Klipsy  tytanowe  j.u.  do  laparoskopii  rozmiar 
MEDIUM  –  LARGE  pakowane  po  6  i  10 
klipsów w magazynku, opakowanie – 120 sztuk 
klipsów  w  opakowaniu  (do  klipsownicy 
wielokrotnego użytku firmy PILLING WECK)

opak 5

SPZOZ/PN/33/2016                                                                                                   Strona 4 z 25



3 Klipsy  polimerowe  niewchłanialne  j.u.  do 
laparoskopii,  rozmiar  HEM-O-LOK  XL  (do 
klipsownicy  wielokrotnego  użytku  PILLING 
WECK) 4 i 6 klipsów w magazynku 120 sztuk 
klipsów w opakowaniu

opak 5

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część  9  – Anoskop proktologiczny  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Anoskop proktologiczny, operacyjny 
śr. 23mm – końcówka ścięta  

szt 200

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część  10   – Serwety stomatologiczne
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Serwety stomatologiczne
 (1 rolka – 40 odcinków)

rolka 600

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli
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Część  11   – Przewód do cystoskopu, resektoskopu
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Przewód  do  cystoskopu,  resektoskopu,  podwójny, 
sterylny  j/u  kompatybilny  z  urządzeniem 
resektoskopu, cystoskopu firmy Karl Storz

szt 400

2 Przewód  do  cystoskopu,  resektoskopu,  pojedynczy, 
sterylny  j/u  kompatybilny  z  urządzeniem 
resektoskopu, cystoskopu firmy Karl Storz

szt 500

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część  12  – Zestaw do konikotomii  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii 
Skład zestawu:
* skalpel nr 15
* strzykawka o pojemności 10 ml
* igła Veressa
* mandryn
* żel poślizgowy
* rurka tracheostomijna 6mm z mankietem Soft-Seal
* opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej 
* nici nylonowe
* wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent ®T

 zestaw
2

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli
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Część  13  – Ostrze do golarki „CareFusion”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Ostrze do golarki „CareFusion”  szt 200

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część  14  –  Test Bowie – Dicka 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Test  Bowie  –  Dicka  do  sprawdzania 
penetracji pary wodnej i zdolności usuwania 
powietrza  i  innych  gazów  nie  ulegających 
skraplaniu  w  sterylizatorach  parowych  z 
próżnią

szt 500

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli
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Część  15  – elektroda do stymulacji serca   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Elektroda  do  czasowej  stymulacji 
serca – rozmiar od 5F do 7F

szt 20

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część  16 – Korki i ustniki do gastroskopu PENTAX   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Osprzęt do gastroskopu PENTAX EG-290KP G123557 i EG290KPG 122950

a) Korki gumowe do kanału biopsycyjnego szt 150
b) Ustniki j.u. szt 1 000

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli
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Część  17  – Korki do kolonoskopu OLYMPUS   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Korki  gumowe  do  kanału 
biopsyjnego

szt 150

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część  18  – Maski anestetyczne
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Maski anestetyczne z kołnierzem ukształtowanym anatomicznie wielokrotnego użytku sylikonowane autoklawowalne 
a) Nr 4 szt 20
b) Nr 5 szt 20

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli
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Część  19  – strzykawki jednorazowego użytku sterylne
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Strzykawka j.u. biała 50ml do pomp 
infuzyjnych 

szt 10 000

2 Strzykawka j.u. bursztynowa 50ml do 
pomp infuzyjnych

szt 9 000

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część 20  – Prowadnice do rurek intubacyjnych  
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

Prowadnice do rurek intubacyjnych, jałowe. j.u., metal pokryty tworzywem, miękki koniec, dł. 340mm
1 śr. 2,0 szt 50
2 śr. 3,0 szt 50
3 śr. 4,0 szt 50

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli
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Część   21  – Strzykawki typu luer-lock do podawania kontrastu – sterylna    
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Strzykawki  typu  luer  –  lock  do 
podawania kontrastu 

a) poj. 2 ml szt 800
b) poj. 5 ml szt 1 200
c) poj. 10 ml szt 500
d) poj. 20 ml szt 500

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

Część 22 – Strzykawki jednorazowego użytku sterylne
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Strzykawka j.u. 100ml - cewnikowa szt 7 000

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Część  23  –  Układy oddechowe do aparatu do znieczulania dla dzieci   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Układ oddechowy j.u. anestetyczny z PCV, 
rury karbowane – wewnątrz gładkie (dł. 1,6-
1,8 plus trezecia dodatkowa dł. 0,6-0,8m z  
workiem 1L) ze złączem Y oraz kolankiem 
dla dzieci, śr. 15mm

szt 100

R-m: 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ .....................................................

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Część  24  –  Osprzęt elektrochirurgiczny do diatermii firmy EMED typ ES350 z modułem argonowym   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Nóż prosty, dł. 25mm 
(końcówka ścięta 2- stronnie

szt 2

2 Nóż prosty, dł. 25mm 
(końcówka ścięta 1- stronnie

szt 2

3 Kabel uziemiający giętki dł. 3m szt 2
4 Kabel  bipolarny  do  instrumentów 

thermostapler dł. 5m
szt 2

5 Uchwyt elektrody 4mm dł. kabla 4m szt 2
6 Igła kątowa 90 stopni 1,5mm, śr. 0,6mm, 

dł. 115mm
szt 2

7 Nóż  kątowy 45  stopni  x  3mm,  dł.  115mm, 
uchwyt 4mm

szt 1

8 Czyścik ju. do narzędzi – opakowanie 100szt op 12
9 Szczoteczki do ręcznego czyszczenia elektrod szt 5

R-m: 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ .....................................................
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               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Część  25  – Katetery Fogartego STERYLNE   
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Katetery do emboloktomi Fogartego – 
rozm. 3F – 10F/80cm ze znacznikiem 
RTG wokół cewnika 

szt 250

a)
b)

R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................

  (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Część 26 – Protezy – łączniki do kości 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Trzpień  anatomiczny  (prawy,  lewy), bezkołnierzowy, 
tytanowy  pokryty  w  1/3  długości  bliższej 
hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość 
trzpienia  w zakresie  od  100  mm do 145mm,  min.  8 
rozmiarów dla każdej strony.

szt 35

2 Głowa metalowa CoCr o śr. 28mm, 32 mm w min. 3 
rozmiarach  długości  szyjki.  W  przypadku  użycia 
kombinacji  ceramika-ceramika/  średnica  zewnętrza 
głowy  musi  rosnąć  wraz  ze  wzrostem  średnicy 
zewnętrznej panewki.

szt 60

3 Panewki  sferyczne,  bezcementowe,  tytanowe,  pokryte 
hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 
od  44mm  do  68mm  (skok  co  2mm)  w  min.  trzech 
opcjach:  1)  panewka  typu  press-fit  pełna,  2)panewka 
typu  press-fit  z  min.  5  otworami  umożliwiającymi 
dodatkową stabilizację za pomocą śrub.

szt 25

4 Panewka  wkręcana  z  gwintem  na  2/3  powierzchni 
zewnętrznej  pokryta  tytanem  w  rozmiarach  średnicy 
zewnętrznej od 42 do 70mm,  bezotworowa

szt 5

5 Wkładka  polietylenowa  z  0  lub  10  stopniowym 
okapem, o średnicy wew. 28mm, 32mm z możliwością 
zastosowania  wkładu  ekscentrycznego  dającego,  co 
najmniej  6mm  lateralizacji,  oraz  wkładu  typu 
związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji.

szt 35

6 Śruby mocujące szt 30
7 Zaślepka szt 35
8 Endoproteza  bipolarna  modularna  (  skład  głowa 

bipolarna, panewka zewnętrzna)
*  panewka bipolarna modularna, głowa metalowa 
     o śr. 22mm, 
*  panewka zewn. o śr.36-61mm, głowa wewn. 26mm,
*  panewka zewn. o śr.41-72 mm, głowa met.  wew. 28mm,
*  panewka zewn. śr. 44-72 mm

op 25

9 Panewka  polietylenowa  o śr.  wewnętrznej  28mm lub 
32mm  dwuprofilowa  (niska,  wysoka) z  dodatkowym 
10-stopniowym okapem oraz panewka z dystanserami 
dla lepszego rozprowadzenia cementu.

szt.

  

10
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10 Trzpień  prosty,  gładki  wysokopolerowany  w  min.  6 
ofsetach i min. 20 rozmiarach z centralizerem. szt.

 
30

11 Cement kostny 1 x40g szt. 10
12 Cement  kostny  1x40g  z  dwoma  antybiotykami 

(kolistyna i erytromycyna).
szt. 40

13 Zestaw  do  próżniowego  mieszania  i  ciśnieniowego 
podawania cementu.

szt. 50

14 Polietylenowy  korek  do  zamknięcia  kanału 
szpikowego.

szt. 40

15 Trzpień rewizyjny cementowany
 w zakresie dł. od 200-260 mm

szt. 1

16 Uszczelniacz do cementu szt. 2
17 Urządzenie wraz z końcówką do pulsacyjnego płukania 

kości 
szt. 20

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Część 27  –  Osprzęt do diatermii ICC300 ERBE
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Elektroda  neutralna  jednorazowa,  hydrożel, 
dzielna dla dorosłych i dzieci 176x122mm  

opak.
(50 szt)

30

2 Kabel do elektrody neutralnej
 1 x użytku (3mb)

szt 2

3 Biopolarne elektrody koagulacyjne, proste 
dł. 16,5 cm, końcówka 2mm tępa szt 2

4 Kabel łączący do elektrod biopolarnych 
dł. 5m

szt 4

5 Elektroda  bipolarna,  igła  zagięta  900, 
0,6x1,5mm, dł. 115mm 

szt 1

6 Elekroda  bipolarna,  igła  zagięta  900, 

0,6x4mm, dł 115mm
szt 1

7 Uchwyt  elektrod  monopolarnych  z  2 
przyciskami i kablem dł. 4-5 m- na 1wtyk

szt 8

8 Kabel  monopolarny  dł.  3m  lub  5m 
(kompatybilny  z osprzętem endoskopowym 
firmy KARL STORZ)

szt 2

9 Kabel   monopolrny  do  resektoskopu  wtyk 
męski  2mm,  wtyk  męski  ERBE  dł  4,5m 
do resektoskopu  KARL STORZ 

szt 2

10 Nóż  prosty  25mm,   do  uchwytu 
monopolarnego 4mm

szt 8

11 Czyścik do narzędzi 1 x użytku opak 
(100szt)

6

R-m: 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ .....................................................

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Część 28– Zestaw do kaniulacji tętnicy metodą SEDLINGERA.
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Zestaw  do  kaniulacji  tętnicy  metodą 
SEDLINGERA śr. 1-1,1mm, dł. 8-10cm

szt 20

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ ....................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

Część 29– Akcesoria do metkownicy 3-rzędowej BLITZ M-DOQ
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Etykiety  podwójnie  przylepne  ze  wskaźnikiem 
sterylizacji parowej – rolka 500szt szt 100

2 Etykiety  podwójnie  przylepne  ze  wskaźnikiem 
sterylizacji tlenkiem etylenu – rolka 500szt

szt 15

3 Wałek olejowy do metkownicy szt 4
                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ ....................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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Część 30– Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych i dzieci
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych
 Ambu Redi ACE szt 60

2 Kołnierze ortopedyczne dla dzieci 
 Ambu Redi ACE mini

szt 20

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ ....................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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Część 31 – Folia chirurgiczna 
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Folia  chirurgiczna  poliuretanowa,  samoprzylepna,  wodoszczelna, 
antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna 
dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność 
780g/m2  w czasie 24h.   Powierzchnia  łączna 15x27cm (+/-3cm), 
powierzchnia klejąca 15x20cm (+/- 2cm).

szt 200

2 Folia  chirurgiczna  poliuretanowa,  samoprzylepna,  wodoszczelna, 
antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna 
dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność 
780g/m2  w czasie 24h.   Powierzchnia  łączna 30x27cm (+/-3cm), 
powierzchnia klejąca 30x20cm (+/- 2cm).

szt 300

3 Folia  chirurgiczna  poliuretanowa,  samoprzylepna,  wodoszczelna, 
antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna 
dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność 
780g/m2  w czasie 24h.   Powierzchnia  łączna 45x27cm (+/-3cm), 
powierzchnia klejąca 45x20cm (+/- 2cm).

szt 300

4 Folia chirurgiczna poliuretanowa, samoprzylepna, wodoszczelna, 
antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, nieprzepuszczalna 
dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, paro przepuszczalność 
780g/m2 w czasie 24h.  Powierzchnia łączna 72x95cm (+/-5cm), 
powierzchnia klejąca 72x88cm (+/- 5cm).

szt 100

                                                                                                                                                                                                      Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

SPZOZ/PN/33/2016                                                                                                   Strona 19 z 25



Część 32 – Zestaw do toalety jamy ustnej, zamknięty system do odsysania  
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw do toalety jamy ustnej z możliwością odsysania 
w trakcie toalety (szczoteczka, gąbka, patyczek z gąbką 
do nawilżania)

szt 300

2 Zamknięty system do odsysania  z dróg oddechowych 
dla dorosłych
adapter – 4160
cewniki do rurek

szt 100

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Część 33 – Rurki krtaniowe LTD. LTS
Lp Nazwa Nazwa  handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Rurka krtaniowa LTD – jednorazowa,  jednoświatłowa, 
sterylna  (skład:  rurka,  strzykawka,  zagryzak,  taśma 
mocująca)

a) Rozm 2   (dzieci 12-25kg) szt 4
b) Rozm. 2,5  (dzieci 125-150 cm) szt 4
2 Rurka krtaniowa LTS – D jednorazowa, dwukanałowa z 

dodatkowym  kanałem  do  odsysania  treści  przewodu 
pokarmowego  przez  cewnik  Ch16,  sterylna 
(skład:rurka, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca)

a) Rozm. 3  (dorośli <155cm) szt 5
b) Rozm. 4  (dorośli <155-180cm) szt 20
c) Rozm. 5  (dorośli >180cm) szt 10

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazw towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Część 34 – Osłona uchwytu oper.
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Pokrowiec  j.u.  na  uchwyt  lampy  operacyjnej 
95mm/130mm

szt 300

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Część 35 –  Łyżka do laryngoskopu j.u.
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Jednorazowa łyżka typu macintosh, 
plastik nr 2,3,4 szt 800

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Część 36 –   Filmy do mammografii
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Filmy do mammografii 18x24op. - 100szt op 50
2 Filmy do mammografii 24x30op. - 100szt op 12

R-m: 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ .....................................................

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Część 37 – Siatka poliestrowa   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Makroporowa  siatka  poliestrowa  do  zaopatrywania  przepukliny 
pępkowej.  Pokryta  warstwą  kolagenu,  zapobiegającemu 
powstawaniu  zrostów.  Posiadająca  resorbowane  ekspandery 
utrzymujace siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący 
(białe i niebieskie lejce) .       Rozmiar średnicy 8,6cm.   

szt 5

2 Makroporowa  siatka  poliestrowa  do  zaopatrywania  przepukliny 
pępkowej.  Pokryta  warstwą  kolagenu,  zapobiegającemu 
powstawaniu  zrostów.  Posiadająca  resorbowane  ekspandery 
utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący 
(białe i niebieskie lejce) .      Rozmiar średnicy 6,6cm. 

szt 5

3 Makroporowa  siatka  poliestrowa  do  zaopatrywania  przepukliny 
pępkowej.  Pokryta  warstwą  kolagenu,  zapobiegającemu 
powstawaniu  zrostów.  Posiadająca  resorbowane  ekspandery 
utrzymujące siatkę na płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący 
(białe i niebieskie lejce) .    Rozmiar średnicy 4,6cm. 

szt 5

R-m: 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ .....................................................

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Część  38 –  Serwety, maski, czepki i inny sprzęt 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, wykonana z 
włókniny polipropylenowej, chłonność min. 35ml/100cm2 w rozmiarze 
min.  100x225cm   ±5cm,  rdzeń  chłonny  co  najmniej  51x205  ±3cm, 
warstwa  spodnia  pełnobarierowa  wykona  z  folii  teksturowanej, 
zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po stole 
operacyjnym. 

szt 50

2 Ręcznik do rąk jednorazowy, pakowany po 2szt rozm. 
min. 37 x 56cm

szt 1 000

3 Maska chirurgiczna typu IIR z pianką przeciwko parowaniu szt 50
4 Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw włóknin 

polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe 
dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki. 
Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska typu II 
zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski 
dodatkowym oznaczeniem graficznym.  

szt 13 000

5 Maska chirurgiczna wiązana na troki typu II do długich zabiegów szt 1 000
6 Beret z gumką zielony szt 6 000
7 Czepek chirurgiczny z elastyczną lamówką szt 2 500
8 Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością 

wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej 
włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47g/m2, część górna 
przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze max 10g/m2.

szt 8 000

9 Fartuch ochronny, uniwersalny o gramaturze  20g/m2. szt 1 000
10 Osłona na buty długa do kolana, nieprzemakalna, antypoślizgowa para 20
11 Osłony na nogi pakowane po 2 szt, sterylne rozm. min.77x140cm opak 500
12 Osłona na kończynę, elastyczna, dwuwarstwowa

 rozm. min. 38x75 z taśmą 9 x 50cm
szt 400

13 Czepek wiązany niebieski szt 5 000
14 Ubranie operacyjne: bluza operacyjna jednorazowa wykonana z 

włókniny SMMMS. Dekolt wykończony lamówką, niebieska z min. 3 
kieszeniami. Spodnie operacyjne jednorazowe wykonane z włókniny 
SMMMS wiązane na troki, niebieskie z min. 1 kieszenią z tyłu, niest. 
Rozm. XL

szt 400

15 Osłona na kamerę, foliowa, sterylna, składana teleskopowo 
– rozm. min. 13 x 240cm z taśmą

szt 1 000

16 Osłona na stolik Mayo, sterylna, rozm. min.142 x 77cm szt 500
17 Jałowa, sucha, chirurgiczna szczotka do mycia rąk, pakowana po 30 szt 

w karton służący za dozownik  
szt 300
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18 Jałowa, nasączona chlorhexidine, chirurgiczna szczotka do mycia rąk, 
pakowana po 30 szt w karton służący za dozownik  

szt 90

19 Torba na narzędzia 2-komorowa, rozmiar 33 x 41cm szt 500
R-m

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ .....................................................
               (podpis osoby – osób uprawnionych 

           do składania oświadczeń woli

 

Część 39 –  Strzykawki niskooporowe sterylne do pompy infuzyjnej firmy BRAUN
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Strzykawka  niskooporowa  50ml  biała  do pomp 
infuzyjnych firmy „Braun”

szt 4 000

2 Strzykawka niskooporowa 50ml bursztynowa do 
pomp infuzyjnych firmy „Braun” szt 1 000

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

SPZOZ/PN/33/2016                                                                                                   Strona 24 z 25



Część 40 –  Bielizna operacyjna wielokrotnego użytku
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto

Producent

1 Prześcieradła na stół operacyjny 
wymiar 150x250cm ±10cm  - kolor zielony

szt 100

2 Podkłady
wymiar 100x150cm ±10cm  - kolor zielony szt 200

3 Fartuch operacyjny
kolor zielony

szt 50

4 Ubrania operacyjne
rozmiar M,L,XL – kolor seledyn szt 150

5 Sukienki operacyjne 
rozmiar M,L – kolor lawenda 

szt 50

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

TKANINA:   elanobawełna  –  poliester,  kurczliwość  2-3%,  gramatura  gwarantująca  odpowiednią  przepuszczalność,  
przeznaczona do produkcji  wyrobów dla służby zdrowia/  certyfikat  Instytutu Włókiennictwa, dopuszczenia dla służby 
zdrowia. Temperatura prania 90st. C. 

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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