
załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/16/2017 - 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 1 – zestawy FLOCARE

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produktu

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Uniwersalny zestaw w wersji grawitacyjnej
Części składowe
    Łącznik do butelek - CROSS DESIGN
    Łącznik ENPlus pasujący do worków/opakowań z dietą
    Komora kroplowa
    Zacisk rolkowy
    Port medyczny typu ENFit ze złączem TRANSITION.
Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka
zestawu
Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu
ENFit
Złącze przejściowe (męskie) TRANSTION typu ENLock
    Nasadki ochronne
    Koszyk do zawieszania butelki z dietą

szt 400

2 Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare®
Infinity™
Części składowe
    Łącznik do butelek - CROSS DESIGN
    Łącznik ENPlus pasujący do worków/opakowań z dietą
    Komora kroplowa
    Kasetka zestawu do pompy Flocare® Infinity™
    Port medyczny typu ENFit ze złączem TRANSITION.
Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka
zestawu
Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu
ENFit
Złącze przejściowe (męskie) TRANSTION typu ENLock
    Nasadki ochronne
    Koszyk do zawieszania butelki z dietą

szt 50
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3 Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare®
800
Części składowe
    Łącznik do butelek - CROSS DESIGN
    Łącznik ENPlus pasujący do worków/opakowań z dietą
    Komora kroplowa
    Silikonowy łącznik do pompy Flocare® 800
    Zacisk rolkowy
    Port medyczny typu ENFit ze złączem TRANSITION.
Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka
zestawu
Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu
ENFit
Złącze przejściowe (męskie) TRANSTION typu ENLock
    Nasadki ochronne
    Koszyk do zawieszania butelki z dietą

szt 30

                                                                                                                                                                                                      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 2 – Woreczki ekstrakcyjne
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1
Woreczki  ekstrakcyjne  do  laparoskopii
(laparoskop firmy KARL STORZ) 
rozmiar 200ml ze ściągaczem

szt 250

                                                                                                                                                                                                                   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 3 – Osprzęt do aparatów elektrochirurgicznych firmy EMED
L
p

Nazwa Nazwa
handlowa
produktu

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Elektroda bierna j.u. hydrożelowa dzielona o wymiarach nie
mniejszych niż 176/122mm 

szt 600

2 Bipolarny instrument laparoskopowy
szt    1

a uchwyt bipolarnego instrumentu laparoskopowego z kablem
nierdzewnym wtyk 6pin

b rurka do bipolarnego instrumentu laproskopowego dł. 34
c wkład do instrumentu typu disektor lub marylanad,

dł. 34cm, śr. 5mm
d Wkład instrumentu bipolarnego, typu grasper okienkowy dł.

34cm 
3

Kabel do elektrod bipolarnych dł. 3 – 5m wtyk 2-bolcowy szt    2

4 Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami i kablem 
dł. 4-5m szer. 4mm

szt    2

5 Kabel do elektrody neutralnej j.u. dł.5m do aparatu Spectrum
wtyk płaski

szt    2

6
Noże do uchwytów 2-przyciskowych 4mm szt    4

7
Kabel do szczypiec bipolarnych dł. 3-5m wtyk 6-pin

Szt
.

2

8 Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskiem i kablem dł. 4-
5m szer. 4mm wtyk 6-pin

szt 2

9 Kabel bipolarny do resektoskopu TONTARA dł. 4,5m wtyk 6-
pin

szt 2

                                                                                                                                                                                                                   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 4 – Retraktory
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Retraktory narządów miękkich - sterylny
dł. 45cm chłonność 200ml szt. 20
dł. 25cm chłonność 100ml 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 5 – Wkłady workowe do systemu gromadzenia płynów – worek z kanistrem i mocowaniem stelażu
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Wkłady  workowe  jednorazowego  użytku  do
ssaka  o  pojemności  2000ml  na  wydzielinę,  z
trwale  dołączoną  pokrywą,  uszczelniane
automatycznie  po  włączeniu  ssania  bez
konieczności  wciskania  wkładu  na  kanister,  z
zastawką  zapobiegającą  wypływowi  wydzieliny
do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko
jeden  obrotowy  króciec  przyłączeniowy  typu
schodkowego,  z  portem  na  pokrywie  do
pobierania  próbek,  wykonane  z  elastycznego
tworzywa.  Kompatybilne  z  pojemnikami
wielorazowymi  będącym  na  wyposażeniu
szpitala.  W  przypadku  zapotrzebowania  na
dodatkowe  pojemniki  i  mocowanie  podczas

szt. 2200

SPZOZ/PN/16/2017                                                                                                   Strona 4 z 10



trwania umowy oferent uzupełni brakujące ilości
nieodpłatnie.

2 Wkłady workowe j/u do ssaków o poj. 1000ml na
wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą o owalny
kształcie,  uszczelniane  automatycznie  po
włączeniu  ssania  bez  konieczności  wciskania
wkładu  na  kanister,  z  zastawką  zapobiegającą
wypływowi  wydzieliny  do  źródła  próżni,
posiadające  w  pokrywie  tylko  jeden  obrotowy
króciec  przyłączeniowy  typu  schodowego,  z
portem  na  pokrywie  do  pobierania  próbek
wykonane  z  elastycznego  tworzywa.
Kompatybilne  z  pojemnikami  wielorazowymi
typu Serres będącymi na wyposażeniu szpitala. 

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)

Pakiet 6 – Siatki przepuklinowe
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Siatki jednowłóknowe przepuklinowe
polipropylenu standardowego, gramatura 80g/m2,
śr. oczka 0,3-0,5mm, gr. nici 0,15mm 
rozmiar 30 x 30

szt. 5

2 Siatki jednowłóknowe przepuklinowe z
polipropylenu lekkiego, gramatura 45g/m2, śr.
oczka 1,2-2mm, gr. nici 0,13mm  - rozmiar 15 x 15

szt. 150

                                                                                                                                                                                                                   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 7 –Siatki przepuklinowe kompozytowe
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Siatki kompozytowe nieprzylegające wykonane z poliestru,
poliuretanu stosowane do zabiegów laparoskopowych i
laparotomii gr. 1mm, gramatura 160g/m2 rozmiar 30 x 20cm

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)

Pakiet 8 – Igły do biopsji stercza do aparatu (pistoletu) BARD - MAGNUM
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Igły j.u. do gruboigłowej biopsji stercza
18G x 20cm 

szt. 150

                                                                                                                                                                                                                   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 9 – Papier do EKG EDAN
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Papier do EKG EDAN SE 601B 
110mm x 140mm x ok. 30m

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)

Pakiet 10 – Cewniki Foley’a
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik  operacyjny  Foleya  z  dużym  balonem
uszczelniającym 50-80ml     rozmiar: CH 20-24 

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)
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Pakiet 11 – Elektrody do resektoskopu firmy KARL STORZ  wielokrotnego użytku

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produktu

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Elektroda pętla tnąca – rozmiar Ch 24 szt 20
2 Elektroda igłowa szt   3
3 Elektroda kulkowa (kulka 4 mm) szt 10

4 Elektroda nozowa pojedyncza do uretrotomu Ch 24 (ostrze
okrągłe)

szt   6

                                                                                                                                                                                                      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 12 – Elektrody do resektoskopu bipolarnego TONTARRA

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produktu

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Elektroda pętla tnąca szeroka PIT-CUT szt 10
2 Elektroda pętla tnąca wąska szt 10
3 Elektroda kulkowa (kulka 5mm) szt 10

                                                                                                                                                                                                      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  13 – Zbiornik na wydzieliny z drzewa oskrzelowego   
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zbiornik na wydzieliny z drzewa oskrzelowego do
stosowania z bronchoskopoem -  poj  70-80 ml 

szt 300

R-m
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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  14 – Przewody do respiratora
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Układ  oddechowy  –przewody  jednorazowe  do
respiratora UR1 SMITWS

szt 30

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  15 – Elektrody igłowe
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Jednorazowe  koncentryczne  elektrody  igłowe
EMG 25x0,30mm  (1op/25szt)

Op. 5

2 Jednorazowe  koncentryczne  elektrody  igłowe
EMG 37x0,45mm  (1op/25szt)

Op. 5

Aparat EMG Sierra Wave  ELMICO 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  16 – źródło światła do laparoskopu   
Lp Nazwa Nazwa handlowa

produktu oferowanego 
producent

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto

1 Źródło  światła  LED   kompatybilne  z  posiadanym  przez
zamawiającego zestawem laparoskopowym firmy STRYKER
Moc żarówki LED 240W 
Żywotność min. 60000 godzin pracy
Panel  sterujący  urządzenia  –  kolorowy,  dotykowy  wyświetlacz
LCD 
Wyświetlacz  LCD  -  wskazuje  tryb  pracy,  natężenie  światła  w
zakresie 0-100%, kody błędów. 
Tryb gotowości standby
Urządzenie wyposażone w funkcję  automatycznego  przejścia  w
stan czuwania w przypadku odłączenia optyki   od światłowodu,
zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych  producentów bez
stosowania dodatkowych adapterów
Możliwość  włączenia  i  wyłączenia  źródła  światła  z  poziomu
głowicy kamery
Możliwość  sterowania  urządzeniem  za  pomocą  przycisków  na
głowicy kamery.
Możliwośc pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
Światłowód autoklawowalny, średnica 5mm, długość 3m 
Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm
Wymiary maksymalne:
 szer. do 33 cm , x wys. do 14 cm  x głęb. do 44 cm 
Waga max 7,5 kg
Menu urządzenia w języku polskim
Gwarancja min. 24 miesiące Czas reakcji  serwisu max.48 godz.
Robocze.
Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10
lat

szt 1

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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