
Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/12/2017 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia

UWAGA  :  W  przypadku  nie  wypełnienia  kolumny  ,,nazwa  produktu  oferowanego,  przyjmuje  się  iż

zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

Pakiet nr 1 – Przyrządy do drenażu i opatrunki
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Producent

1
Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej 
śr. 1,15mm typ II

szt 100

2
Opatrunek  foliowy  z  PTFE  do  operacji
plastycznych przegrody nosa, 
wym. 35-45mm x 35-45mm, gr. 0,6-0,7mm

szt 100

3
Przyrząd  do  drenażu  ucha środkowego  typ  III  z
szerokim mankietem

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)

Pakiet nr 2  – Dren jednodniowy 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Producent

1 Dren jednodniowy do pompy OFP2  firmy Olympus
(nr kat. wg Olympus K10001147) – opak. 50 szt opak 12

                                                                                                                                                                                                                   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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Pakiet nr 3  – Układy oddechowe do respiratora 
L
p

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.,  czysty  mikrobiologicznie  czysty
lub  sterylny,  anestetyczny  z  PCV  do  respiratora,  rury
karbowane – wewnątrz gładkie, dł.1,6-1,8m ze złączem Y
dla DOROSŁYCH, śr. 22mm 

szt 800

2 Układ oddechowy j.u. sterylny z PCV do respiratora, 
dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 22mm szt 40

                                                                                                                                                                                                                   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)

Pakiet nr 4  – Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia 
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. sterylny anestetyczny z PCV, rury
karbowane – wewnątrz gładkie (dł. 1,6-1,8m plus trzecia
dodatkowa,  dł. 0,6-0,9m z workiem 1,5-2l) ze złączem Y
oraz kolankiem dla dorosłych, śr. 22mm

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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Pakiet nr 5 – Osprzęt 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

1
Rury karbowane j/u średnica 22mm
 do respiratorów rolka 25 mb

szt. 8

2
Przedłużacz  z  obrotowym  złączem  kolankowym
rurki intubacyjnej i portem do odsysania 
dł. 10-15cm z elastyczna (gumową) zatyczką

szt. 600

3
Złączka kolankowa do rurek intubacyjnych z portem
do odsysania z elastyczna (gumową) zatyczką szt. 800

4 Rurka - przedłużacz 8-10cm szt. 600
                                                                                                                                                                                                                   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)

Pakiet nr  6 – Łączniki
Lp Nazwa Nazwa

handlowa
produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Producent

1 Łączniki do drenów i ssaków rozmiary:
 10/10mm szt. 200
 8/8mm szt. 200
2. Łącznik do drenów z zatyczką szt. 600
3. Łącznik do drenów Y 10/10/10mm 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)
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Pakiet nr 7 – Strzykawka do pobierania krwi sterylna
Lp Nazwa Nazwa  handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Producent

1 Strzykawka do pobierania próbki krwi z wkłucia
tętniczego do badania gazometrycznego (wysycona
heparyną) z nasadką zabezpieczającą próbkę

szt 6 000

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)

Pakiet nr 8 – Dreny, cewniki (jałowe)
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość
brutto

Producent

1 Dren łącznikowy z PCV, sterylny, opakowanie wewnętrzne folia i
zewnętrzne folia – papier, końcówki żeńskie doklejane, średnica
7mm CH 28, dł. 3,5 metra

szt 10 000

2 Zestaw do odsysania pola operacyjnego, dren o dł. 270cm i 24CH,
końcówka do odsysania z systemem filtrowania, w zestawie 2 filtry i
3 końcówki  1-prosta i 2- zagięte, sterylne. 

szt 200

3 Końcówka jałowa do odsysania pola operacyjnego typu Poole,
długość 22cm, Ch20 – podwójne opakowanie folia-papier w zestawie
z drenem o dł 210cm.

szt 200

4 Końcówka jałowa do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer,
zagięta, długość końcówki minimum 25cm,
Ch15-Ch28 z kontrolą odsysania, sterylna, opakowanie wewnętrzne
folia i zewnętrzne folia-papier

szt 6 000

5 Końcówka jałowa do precyzyjnego odsysania pola operacyjnego,
zagięta, długość końcówki minimum 25cm, Ch12, sterylna,
opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier

szt 3 000

6 Sterylny jednorazowy miękki dren łączący mikrokońcówkę do
odsysania z standardowym drenem, wyposażony w klips
umożliwiający przypięcie do obłożenia, zapobiegający zsuwaniu się
końcówki, dł 62cm

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/12/2017                                                                                                   Strona 4 z 25



Pakiet nr 9 – Podkłady medyczne 
Lp Nazwa Nazwa  handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Podkład medyczny nieprzemakalny w rolce
wykonane z jednej warstwy czystej celulozy i jednej
warstwy folii. Szerokość podkładu min. 70cm
(perforacja 0,5-1,0mb), dł. ok. 50mb

szt 120

                                                                                                                                                                                                                   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)

Pakiet nr 10 – Rurki intubacyjne do przedłużonej intubacji, prowadnice   
Lp Nazwa Nazwa  handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym
oraz okienkiem Murphego – do przedłużonej
intubacji – rozmiar 3-9

szt 400

2 Prowadnice j.u. do trudnej intubacji szt 40

                                                                                                                                                                                                                   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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Pakiet nr 11 – Koszyki Dornia  
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów Ch4
(śr.  1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 20-30mm, liczba
drutów 4) z uchwytem

szt 4

2 Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów Ch4
(śr.  1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 20-30mm, liczba
drutów 5) z uchwytem 

szt 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
wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 12 –  Nebulizatory
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Nebulizator indywidualny lekowy z dyszą VENTURIEGO
oraz  łącznikiem  ┬ 22F-15F  (do  układu  oddechowego
respiratora).

szt 200

            22F┬15F 
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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Pakiet nr 13  –  Worki stomijne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Worek  kolostomijny  zamknięty
jednoczęściowy do wymiany

szt 420

2 Worek  ileostomijny  otwarty
jednoczęściowy do wymiany

szt 240

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)

                   

Pakiet nr 14 –Protezy naczyniowe  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

Protezy  naczyniowe  dziane,  uszczelniane  kologenem,  jednostronnie  zewnętrznie  welurowana,  impregnowane  solami  srebra  o  grubości  ściany  0,49mm  i
przepuszczalności ≤5ml/min/cm 2 

1 Proteza prosta
a) Ø 6mm dł. 70cm szt 2

b) Ø 8mm dł. 70cm szt 2

2 Proteza prosta
a) Ø 6mm dł. 40cm szt 2

b) Ø 8mm dł. 40cm szt 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
wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 15 – Ustniki do spirometru
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Ustniki do spirometru LUNGTEST
1000 (plastikowe śr. wew. 30mm)

szt 200

2 Głowica  do  spirometru
LUNGTEST 1000 plastikowa

szt 40

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)

Pakiet nr 16 – Dreny, butelki (jałowe) 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Dreny Redona Ch 06-18 – dł. 50-70cm szt 200

2 Butelki  Redona jałowe  200-250ml 
z mieszkiem

szt 300

3 Dren do jamy otrzewnej  (brzuszny)  –
rozmiar 10F - 18F

szt 400

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
raz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 17 – Dreny, cewniki (jałowe) 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Dreny  THORAX  do  drenażu
opłucnej  Ch22-Ch30

szt 100

2 Dreny Kehra Ch10-24, 
dł. od 50cm

szt 200

3 Cewnik do drenażu jamy otrzewnej
z trokarem, rozmiar Ch10-Ch18

szt 300

4 Cewnik  do  drenażu  klatki
piersiowej z wewnętrznym trokarem
– rozmiar Ch20-32

szt 200

5 Cewnik Pezzer – rozmiar Ch20-38 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
raz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 18 – Jednorazowe worki na wymioty 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Jednorazowe  worki  na  wymioty  z
mankietem usztywnionym

szt 8 000

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
wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 19 – Tasiemki naczyniowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Tasiemki do podwieszania naczyń  –
poliestrowe,  dł. 90-100cm

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)

Pakiet nr 20 – Taśma urologiczna 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania
moczu  u  kobiet,  wykonana  z  polipropylenu  prasowanego
termicznie  o  gramaturze  80g/m2,  materiał  jednorodny
całkowicie niewchłanialny, dł.45 cm, szerokość 1 cm

szt 60

R-m: 

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

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

UWAGA:  Przy  pierwszej  dostawie  należy  dołączyć  narzędzie  wykonane  ze  stali  nierdzewnej,
wielokrotnego użytku, spiralne do metody przezzasłonowej, techniką od zewnątrz do środka „out-in”
lub „in-out”, prawe + lewe

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

  do składania oświadczeń woli
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Pakiet nr 21 –  Łaty naczyniowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu oferowanego jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Łaty naczyniowe 
a) Łaty naczyniowe 08/75 szt 20

b) Łaty naczyniowe 10/75 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
wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 22 – Protezy naczyniowe   
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Protezy naczyniowe zbrojone - 
śr. 6mm, dł. 50cm

szt 12

2 Protezy naczyniowe zbrojone - 
śr. 8mm, dł. 50cm

szt 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

Pakiet nr 23 – Zgłębniki do żywienia dojelitowego    
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Poliuretanowy  zgłębnik  BENGMARK  do
żywienia dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/145

szt 40

2 Poliuretanowy  zgłębnik  do  żywienia
dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/110

szt 40

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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Pakiet nr 24  –  Taśma falista – sączki do drenażu ran

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Taśma falista – sączki do drenażu zainfekowanych ran
z agrafką, długość drenu 400mm, szerokość 30mm

szt 400

      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)

Pakiet nr 25 – Podkłady higieniczne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Podkłady higieniczne celulozowe 
2 – warstwowe gr. min. 22g/m2,

szer. 60cm x 80mb (dzielona na listki 0,5mb)

op. 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
wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 26 – Kaniula dotętnicza
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Kaniula  dotętnicza  typu  wenflon
20G/1,10mmx45mm

szt 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
wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 27 –  Rurki tracheostomijne z polietylenu
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Rurka tracheostomijna nr 7 IV 
(śr.11mm) S (70mm) A (bez otworu)

szt 8

2 Rurka tracheostomijna nr 7 II 
(śr.10,5mm) L (90mm) A (bez otworu)

szt 8

3 Rurka tracheostomijna nr 7 II 
(śr.10,5mm) LL (130mm) A (bez otworu)

szt 4

4 Rurka tracheostomijna nr 8 II 
(śr.12,0mm) S (75mm) A (bez otworu)

szt 8

5 Rurka tracheostomijna nr 8 II 
(śr. 11,80mm) L (90mm) A (bez otworu)

szt 8

6 Rurka tracheostomijna nr 8 II 
(śr. 11,5mm) LL (130mm) A (bez otworu)

szt 4

7 Rurka tracheostomijna nr 9 II 
(śr. 12,0mm) S (90mm) A (bez otworu)

szt 8

8 Rurka tracheostomijna nr 9 II 
(śr.12mm) L (90mm) A (bez otworu)

szt 8

9 Rurka tracheostomijna nr 9 II 
(śr.12mm) LL (130mm) A (bez otworu)

szt 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
wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 28 – Maski krtaniowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 20-30kg szt 20

2 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 30-50kg szt 40

3 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 50-70kg szt 60

4 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta powyżej 70kg 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)
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Pakiet nr 29 –  Zestawy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Jednorazowy,  sterylny  zestaw do automatycznego  wstrzykiwacza
kontrastu  Stellant  CT  D  –  komplet,  na  który  składają  się  dwa
oddzielnie pakowane zestawy w tym:

A:
*   1 x wkład o pojemności 200ml
*   1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm, z jedną antyzwrotną, z
trójnikiem Y, gdzie długość ramion trójnika Y jest odpowiednio; 
dla odgałęzienia po stronie kontrastu – 10cm i dla odgałęzienia po
stronie roztworu NaCl - 25cm
*    złącze szybkiego napełniania typu „J”

B:
*  1 x wkład o pojemności 200ml
*  1 x ostrze typu „Spike”
*  1 x złącze szybkiego napełnienia typu „J”

kpl 4 000

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
wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 30 – Pieluchomajtki  
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Pieluchomajtki dl a dorosłych – duże (70-90kg)
z  bocznymi  falbankami  zabezpieczającymi  i
zapięciem  umożliwiającymi  wielokrotne
mocowanie

szt 80 000

2 Podkłady  chłonne  higieniczne  z  wkładką
chłonną 60x 60cm (+/- 5cm)

szt 4 000

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
wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr  31 –  Nebulizator z maską
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Nebulizator + maska dziecięca komplet – 
dren min 150-180cm

szt  1 000

2 Nebulizator + maska dla dorosłych komplet –
dren min. 150-180cm

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
wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 32 – Obwód oddechowy do respiratora  
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Obwód  oddechowy  do  respiratora  PHILIPS
TRILOGY 202

op 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
wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 33 – Wskaźniki wieloparametrowe, testy, taśmy do strylizatora 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Wskaźniki  wieloparametrowe  do  kontroli  procesu
sterylizacji  tlenkiem  etylenu  MVI-E2  250
pasków/500 wskaźników 

op   80

2 Wskaźniki  wieloparametrowe  do  kontroli  procesu
sterylizacji  parą  wodną  MVI-S-134oC/3,5min,
121oC/8min 240 pasków/480 wskaźników 

op 600

3 Weryfikacja  parametru  procesu  –  wskaźniki
emulacyjne TST – sterylizacja parowa – klasa 6
–  134oC/7min,  121oC/20mi  –  200szt-
samoprzylepne

op   20

4 Kontrola  wsadu  –  Load  Check  PCD  –
wskaźniki w technologii klasy 6 – 134oC/7min,
121oC/20mi – 400szt + PCD

op     4

5 Taśmy ze wskaźnikiem – sterylizacja parowa –
19mm/50m, wzmocniona – 1 rolka szt 400
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6 Taśma neutralna 19mm/50m – wzmocniona –
 1 rolka

szt    800

7 Plomby  do  kontenerów  ze  wskaźnikiem
procesu  sterylizacji  parowej  –  niebieskie  -
100szt

op    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
wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 34 – pojemniki do dozowników tlenowych 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Pojemniki  j.u.  ze  sterylną  zawartością  do
inhalacji  do  dozowników  tlenowych  firmy
Technologie Medical – model 002

a) pojemność 300-400ml szt 1 600

b) pojemność 600-650ml szt    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
wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr  35 –  Zestaw do wkłucia centralnego 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw powinien zawierać co najmniej:
gaziki / tampony do mycia pola - (6szt)
kompresy / gaziki 7,5 x 7,5 -   (6szt)
narzędzie do mycia - (1szt)
strzykawka (perforowana 5ml)
igła do nabrania leku – (1szt)
igła do znieczuleń – (1szt)
imadło do szycia – (1szt)
skalpel / nożyk – (1szt)
opatrunek – (1szt)
serweta min. 45cm x 75cm – (1szt)
serweta z otworami min. 45cm x 75cm - (1szt)

op 1 400

2 Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego
– skład zestawu:
* 1 para rękawiczek nitrylowych M
* 1szt serweta włókninowa 45x72cm
* 1 kleszczyki plastikowe 14cm
* 5szt kompres z gazy bawełnianej 7,5x 7,5cm
*  4szt  tampon  z  gazy  bawełnianej  (tupfer)
wielkość śliwki
* 1szt pęseta plastikowa 12,5cm
*1szt  serweta  włókninowa  60x60cm  z
centralnym otworem  z rozcięciem (barierowa)
* 1szt żel poślizgowy w saszetce 2,7g
*1szt  strzykawki  z  wodą  destylowaną  i
gliceryną 10ml
*opakowanie tacka typu blister z wgłębieniem
na płyny 

op 1 000
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3 Zestaw do zmiany opatrunku – skład zestawu: 
*1szt pęseta plastikowa zielona 12,5cm
*1szt pęseta plastikowa niebieska 12,5cm
*6szt tampon z gazy bawełnianej (tupfer) wielkości
śliwki

op 3 400

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)

Pakiet nr 36 – Sprzęt j.u. - urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran typ INFO V.A.C 
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Jednorazowy zbiornik poj. 500ml szt 3 00

2 Zestaw opatrunkowy wymiar 10x7,5x3,2cm szt    40

3 Zestaw opatrunkowy wymiar 18x12,5 x 3,2cm szt 200

4 Zestaw opatrunkowy wymiar 26x15x3,2cm 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
wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet nr 37 – Proktoskop operacyjny  
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Proktoskop  operacyjny  sterylny,
jednorazowego użytku – 
do  metody  RFITT  posiadający  zamknięte
kuliste zakończenie, dł. 90mm Ø32mm 

op 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
wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr  38 – Opaski identyfikacyjne do drukarki ZEBRA HC100
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Opaski  dla  dorosłych  25x279  w  kasetach
(kaseta 300szt)

szt 200

2 Opaski dla dzieci 25x178 w kasetach 
(kaseta 500szt)

szt 8

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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Pakiet nr  39 – Zestaw do zakładania szwów
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw do zakładania szwów sterylny
Skład zestawu:
1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm;
1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12cm;
6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Papasling nr 3);
1 x igłotrzymacz 12cm;
1 x nożyczki metalowe ostre / ostre 11cm;
1 x strzykawka typu Luer – Lock 10ml, (zapakowane);
1 x igła 1,2mm x 40mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana);
1 x igła 0,8mm x 40mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana);
1 x serweta włókninowa 50cm x 50cm
z przylepnym otworem 5cm x 10cm;
1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60cm x 60cm.

Opakowanie:  Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny.

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
wraz z pieczątką imienną)
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Pakiet  40 – 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 70

2 Trzpień  prosty  przynasadowy  wykonany  ze  stopu
tytanu  w jednej  trzeciej  napylony hydroksyapatytem,
wymagane min. 2 katy szyjkowo – trzonowe i min. 12
rozmiarów dla każdego kata oraz posiadający zmienny
off-set  oraz  relif  na  końcu  trzpienia  zabezpieczający
kość.  

szt 2

3 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 70

4 Panewki sferyczne, bezcementowe,  tytanowe, pokryte
hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej
od  40mm do 70mm (skok  co  2mm)  w min.  dwóch
opcjach: 
1) panewka typu press-fit pełna, 
2)panewka  typu  press-fit  z  min.  5  otworami
umożliwiającymi  dodatkową  stabilizację  za  pomocą
śrub (3 otwory od 40-44mm)

szt 70

5 Panewka  bezcementowa  pokryta  od  zew.  siatką  z
czystego  tytanu  o  strukturze  beleczkowatej
umożliwiająca wrastanie w nią tkanki kostnej naczyń

szt 2

6 Wkładka  polietylenowa  z  0  lub  10  stopniowym
okapem,  o  średnicy  wew.  28mm,  32mm,  36mm,
40mm, 44mm 

szt 70

6a Wkładka  związana  cementowana  i  do  panewki
bezcementowej pod głowy 22,28,32mm

szt 1

7 Śruby mocujące szt 40
8 Zaślepka szt 70
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9 Wkładki  polietylenowe  III  generacji  o  specjalnej
konstrukcji,  umożliwiającej  zatrzaskiwanie  w  ich
wnętrzu głowy komponentu udowego. 

szt 2

10 Wkładka  metalowa  do  panewki  bezcementowej
umożliwiająca uzyskanie elementu dwumobilnego

szt 2

11 Wkładka ceramiczna pod głowę 28,32,36mm. szt 1
12 Głowa ceramiczna 28,32,36 szt 3
13 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

szt 5

14 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.

  

2

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

 
2

16 Cement kostny 1 x40g szt. 4
17 Cement  kostny  1x40g  z  dwoma  antybiotykami

(kolistyna i erytromycyna).
szt. 10

18 Zestaw  do  próżniowego  mieszania  i  ciśnieniowego
podawania cementu.

szt. 10

19 Polietylenowy  korek  do  zamknięcia  kanału
szpikowego.

szt. 2

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

szt. 1

21 Uszczelniacz do cementu szt. 1
22 Augment  rewizyjny  zbudowany  z  siatki  z  czystego

tytanu uzupełniający ubytki  kostne w panewce stawu
biodrowego – mocowany za pomoca śrub. 

szt 1

23 Śruby do augmentu szt 3
24 Trzpień  tytanowy w kształcie  konikalnym prosty lub

zagięty  w  trzech  długościach  155mm,  195mm  lub
235mm (zagięty)

szt 2

25 Element  krętarzowy  pokryty  napylonym  tytanem  i
hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech
offsetach  lateralnych,  posiadający  możliwość  płynnej
rotacji po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za

szt 2

SPZOZ/PN/12/2017                                                                                                   Strona 24 z 25



pomocą śruby 
26 Urządzenie wraz z końcówką do pulsacyjnego płukania

kości 
szt. 5

                                                                                                                                                                                                                   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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