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załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/21/2019 - 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 – Nebulizatory do respiratora 

 

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) 

  

  

 
 

Lp Nazwa produktu 

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 300        

 RAZEM:      
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 Pakiet nr 2 – Nebulizatory z maską I 

Lp Nazwa produktu 

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 500       

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  3 – Nebulizatory z maską II 

Lp Nazwa produktu 

Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego jm Ilość 

Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 
Wartość 

netto Stawka VAT 
Wartość 
brutto Producent 

1 
Nebulizator + maska dla dorosłych 
komplet – dren min. 150-180cm   szt 1000        

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 

raz z pieczątką imienną) 
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 Pakiet nr 4 – Ustniki do spirometru 

Lp Nazwa produktu 

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 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 nr 5– Tasiemki naczyniowe-jałowe 

Lp Nazwa produktu 

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       

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 6 – Łaty naczyniowe-jałowe 

Lp Nazwa produktu 

Nazwa 
handlowa 
produktu 

oferowanego jm Ilość 

Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 
Wartość 

netto Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Łaty naczyniowe j/w                   

a) Łaty naczyniowe 8/75 mm   szt 20        

b) Łaty naczyniowe 10/75 mm   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 7 – Podkłady higieniczne  

Lp Nazwa produktu 

Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego jm Ilość 

Cena 
jednos

t 
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. 1000        

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/21/2019                                                                                                   Strona 5 z 19 
 

 Pakiet nr 8 – Zestawy do automatycznego wstrzykiwania kontrastu 

Lp Nazwa produktu 

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 zastawką 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         

           

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 9 – Pieluchomajtki  

Lp Nazwa produktu 

Nazwa 
handlowa 
produktu 

oferowanego jm Ilość 

Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto Producent 

1 
Pieluchomajtki dla dorosłych z bocznymi falbankami zabezpieczającymi przed wyciekami i zapięciem umożliwiającymi wielokrotne mocowanie 

a) Rozmiar M – obwód pasa 80-100   szt 15000        

b) Rozmiar L – obwód pasa 100-140   szt 35000        

c) Rozmiar XL – obwód pasa powyżej 140   szt 30000        

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 – Podkłady chłonne 

Lp Nazwa produktu 

Nazwa 
handlowa 
produktu 

oferowanego jm Ilość 

Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto Producent 

1 
Podkłady chłonne higieniczne z wkładką 
chłonną 60x 60cm (+/- 5cm)   szt 3000        

2 
Podkład chłonne higieniczne z wkładką 
chłonną 90x60 cm (+/-5 cm)   szt 500        

3. Podkład chłonny 100x180 cm  (+/-10 cm)   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 
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wraz z pieczątką imienną) 
 

 Pakiet nr 11 – Retraktory 

Lp Nazwa produktu 

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. 40       

  dł. 25cm chłonność 100ml   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 12 – Papier do EKG EDAN 

Lp Nazwa produktu 

Nazwa 
handlowa 
produktu 

oferowanego jm Ilość 

Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto Producent 

1 
Papier do EKG EDAN SE601B  
110mmx140mmxok.30m    szt 500              

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  
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do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 Pakiet nr 13 – Cewniki Foley’a 

Lp Nazwa produktu 

Nazwa 
handlowa 
produktu 

oferowanego jm Ilość 

Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 
Wartość 

netto 
Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto Producent 

1 

Cewnik operacyjny  sterylny 
Foleya z dużym balonem 
uszczelniającym 50-80ml     
rozmiar: CH 16-26, cewnik ma 
posiadać 4 otwory.   szt 500        

  
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 14 –Elektrody igłowe 

Lp Nazwa produktu 

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                

RAZEM:     

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

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 Pakiet nr 15 – Pokrowce na łóżko szpitalne j/u  

Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Pokrowce na łóżko 
szpitalne z bezbarwnej 
folii LDPE gr. ok 
0,02mikrona. Wymiar 
320x100x50cm. Wymiar 
powinien pozwalać na 
zakrycie całego łóżka wraz 
z jego poręczami i 
pościelą. 

  szt 4000        

 
 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 16 – Bakteriobójcza folia chirurgiczna, markery do skóry chirurgicznej-j/u 

Lp Nazwa produktu Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT Wartość 
brutto 

Producent 

1 Bakteriobójcza folia chirurgiczna rozmiar 
okna przylepnego w polu operacyjnym 
35x35 +/- 5 cm. -Folia chirurgiczna powinna 
zapewniać stałą aktywność 
przeciwbakteryjną o szerokim spektrum 
działania, co pomaga redukować ryzyko 
zanieczyszczenia miejsca chirurgicznego.             
- Zapewniać sterylną powierzchnię aż do 
rany, matowe wykończenie powinno 
redukować odblaski z powierzchni serwety. 
Posiadać elementy przylepne, które 
zapobiegają jej przemieszczaniu. Uzyty klej 
nie powinien pozostawiać osadu na skórze 
ani rękawicach 

   szt 100        

2 Markery chirurgiczne jałowe – zabiegowe do 
skóry umożliwiające precyzyjne 
wyznaczenie linii cięcia przed zabiegiem 
operacyjnym. Marker powinien być: 
sterylny, jednorazowy, komfortowy w 
stosowaniu, atrament powinien być w 
kolorze fioletu gencjanowego, 
szybkoschnący i nie powinien się 
rozmazywać. 

   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 17 – Szczoteczki czyszczące do endoskopów firmy PENTAX 

Lp Nazwa produktu Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Szczoteczki dwustronne j/u dł. 230 cm 
x1,8-2 mm średnica  włosia na obudwu 
końcach 6 mm 

  szt 5000        

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 18 – Dreny płucząco-ssące do drenażu opłucnej-sterylne 

Lp Nazwa produktu Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Dren o rozmiarze: 7x13 mm, długości 35-50 cm, ilość 
filtrów 1 

  szt 50        

2 Dren o rozmiarze: 9x17 mm, długości 35-50 cm, ilość 
filtrów 2 

  szt 50        

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 19 – Osprzęt do atroskopii 

Lp Nazwa produktu Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Elektrody jednorazowe biopolarne z 
wbudowanym przewodem  sterującym (dł. 3 m),  
automatycznie rozpoznawane przez konsolę, 
rękojeść elektrody zaopatrzona w trzy przyciski 
sterujące. Przycisk szary (kontrola mocy cięcia), 
przycisk żółty( kontrola uruchomienia cięcia), 
przycisk niebieski (kontrola uruchomienia 
koagulacji). Elektrody z i bez kanału ssącego. 
Możliwość wyginania elektrod(bez kanału 
ssącego) pod dowolnym kątem w zakresie 0-45 
stopni. Średnica elektrod 2,5/3,5/4,0 mm (opak. 1 
szt.) 

  szt 20        

2 Jednorazowe ostrze do artroskopii, spełniające 
następujące wymagania: rozmiary 
2,5:3,5:4,0:5,0:5,5mm, średnica ostrza kodowana 
kolorem, kompatybilne z shaverem Formula 
firmy Stryker. Automatycznie rozpoznawane 
przez konsolę ( technologia RFID)- (opak. 5 szt.) 

  szt 100        

 3  Jednorazowe frezy do artroskopii, spełniające 
następujące wymagania: rozmiary: 
3,5:4,0:5,0:5,5mm, średnica frezu kodowana 
kolorem, kompatybilne z shaverem Formula 
firmy Stryker. Automatycznie rozpoznawane 
przez konsolę ( technologia RFID)- (opak. 5 szt.) 

   Szt  20        

4 Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu 
(niebieska)- kaseta kompatybilna z pompą 
artroskopową CrossFlow firmy Stryker –( opak. - 
10 szt) 

 
Szt 100      

 

5 Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu  Szt 20       
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(czerwona)- kaseta kompatybilna z pompą 
artroskopową CrossFlow firmy Stryker –( opak. - 
10 szt) 

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 20 – Osprzęt do laparoskopii 

Lp Nazwa produktu Nazwa 
handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 dren jednorazowy, do insuflatora 
laparoskopowego firmy Stryker ( opak. 10 szt) 

 Szt 300 
      

2 dren jednorazowy z podgrzewaniem i  ciągłym 
pomiarem ciśnienia, do insuflatora 
laparoskopowego firmy Stryker ( opak. 10 szt) 

 Szt 20 
      

3 dren jednorazowy w torze napływu bez 
końcówki roboczej (ssącej) do zabiegó 
laparoskopowych, kompatybilny z pompą 
laparoskopową AHTO  firmy STRYKER (opak. 
6 szt) 

 Szt 240 

      

4 System ewakuacji dymu PureView ( opak. 10 
szt.) 

 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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Pakiet nr 21 – Zestaw do zakładania szwów 

Lp Nazwa produktu 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:                                                                     
1x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 
cm:                     1 x pęseta metalowa 
chirurgiczna typu Adson 12 cm        6 x 
tampony z gazy bawełnianej wielkości 
śliwki (Papasling mr 3)                                                                   
1 x igłotworzymacz 12 cm                                                 
1 x nożyczki metalowe ostre/ ostre 11 cm                          
1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml 
(zapakowane)          1 x igła 
1,2mmx40mm, 18G11/2 zielona 
(zapakowana)      1 x igła 0,8mmx40mm, 
21 G x 11/2 zielona (zapakowana) 1 x 
serweta włókninowa 50cmx50cm z 
przylepnym otworem 5 cm x10cm                                                         
1 x serweta włókninowa nieprzylepna 
60cm x60 cm           Opakowanie: Tacka 
typu blister z 3 wgłębieniami na płyny 

 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 nr 22 – Testy, wskaźniki- Centralna Sterylizacja 

Lp Nazwa produktu Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowane
go 

jm Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent 

1. Niezawierający niebezpiecznych substancji 
toksycznych test kontroli skuteczności mycia 
mechanicznego w formie plastikowego arkusza 
z naniesioną z dwóch stron substancją testową 
zgodną z  ISO/TS 15883-5. Substancja 
naniesiona w sposób warstwowy oraz 
nierównomierny. Arkusz testowy do 
zastosowania z uchwytem zapewniającym 
kontrolę procesu mycia  z czterech różnych 
kierunków, Test przeznaczony do sprawdzenia 
każdego typu zabrudzenia Oświadczenie 
producenta testu o możliwości stosowania w 
myjce ultradźwiękowej. Opakowanie po 100 
sztuk. 

  Op. 50        

2 Uchwyt wielokrotnego użytku, wykonany ze 
stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza 
testowego wskaźnika kontroli mycia 
mechanicznego, umożliwiający kontrolę 
procesu mycia z czterech różnych kierunków. 
Uchwyt w postaci otwieranego klipsa. 

  Szt. 1        

3. Niezawierający niebezpiecznych substancji 
toksycznych, nieprzylepny wskaźnik  
chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej 
w myjni-dezynfektorze w zakresie 
parametrów: 90°C – 5 min, integracja 
krytycznych parametrów procesu (czas, 
temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę 
przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu 
testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja 
wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę 
odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1. 
Klasa potwierdzona dokument wystawionym 
przez producenta oraz nadrukowana na teście. 
Opakowanie -100 sztuk 

  Op. 50        
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4. Gotowe do użycia testy do wykrywania 
pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie 
w jednoelementowym przyrządzie do pobrania 
próby znajduje się wymazówka i substancja 
testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie 
substancja testowa jest umieszczana w 
oddzielnej fiolce. W przypadku obecności 
białek, substancja testowa zmienia kolor już w 
5 sekund z jasnożółtej na niebieską. 
Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze 
stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga 
inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na 
poziomie 1µg. Opakowanie a’25 sztuk 

  Op. 12        

5. Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający 
element spiralny w postaci rurki wykonanej ze 
stali nierdzewnej w obudowie wykonanej z 
tworzywa sztucznego. Z możliwością 
stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i 
kontroli biologicznej. 

  szt 2        

6. Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki 
rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający 
substancję testową w kolorze czarnym, 
wymagający zastosowania dodatkowego 
rękawa papierowo-foliowego lub torebki 
papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w 
zestawie). Opakowanie 250 szt. testów 

  Op. 2        

7. Wysokochłonne papierowe wkładki 
absorpcyjne o gramaturze nie mniejszej niż 80 
g/m2,  absorpcja wody nie mniejsza niż 120 
g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i 
EO, zawartość chlorków nie większa niż 
0,04% i siarczanów nie większa niż 0,07%, 
grubość co najmniej 270 µg, rozmiar 305 x 610 
mm, opakowanie a'1000 szt. 

  Op. 12        

8. Torebki osłonowe, foliowe, wykonane z 
trwałego polietylenu, wydłużające czas 
przydatności materiału sterylnego, posiadające 
perforację zapobiegającą przed kondensacją. - 
385 x 490 mm . opakowanie -250 szt. 

  Op. 10        

9 Torebki osłonowe, foliowe, wykonane z   Op. 4        
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trwałego polietylenu, wydłużające czas 
przydatności materiału sterylnego, posiadające 
perforację zapobiegającą przed kondensacją. - 
380 x 710 mm . Opakowanie 250 szt. 

10 Torebki osłonowe, foliowe, wykonane z 
trwałego polietylenu, wydłużające czas 
przydatności materiału sterylnego, posiadające 
perforację zapobiegającą przed kondensacją. - 
380 x 760 mm. Opakowanie- 250 szt. 

  Op. 4        

11 Torebki osłonowe, foliowe, wykonane z 
trwałego polietylenu, wydłużające czas 
przydatności materiału sterylnego, posiadające 
perforację zapobiegającą przed kondensacją. - 
585 x 765 mm . Opakowanie-200 szt. 

  Op. 8        

12 Szczotka do mycia narzędzi z rączką z 
tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie 
nylon. Op. -3 szt. 

  Op. 5        

13 Szczotka do mycia narzędzi - dł. 22 cm - 77 
mm x 20 mm x 10 mm - extra sztywne włosie 
nylon. Op. -3 szt. 

  Op. 10        

14 Specjalistyczna, dwustronna szczotka do 
czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 20 
cm - śr. 8 mm / okrąg 45 mm - włosie klasy 
medycznej. Op. -3 szt. 

  Op. 10        

15 Podajnik do taśm wskaźnikowych. Op - 2 rolki   szt 3        

16 Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi - 
przezroczyste - szer. 15 mm . Op -200 szt. 

  Op. 2        

17 Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi - 
przezroczyste - szer. 30 mm. Op -200 szt. 

  Op. 2        

18 Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny. 
Op - 10 szt. 

  Op. 25        

19 Tabliczki identyfikacyjne z tworzywa 
sztucznego - 90 x 38 mm . Opakowanie -100 
szt. - dostępne w 10 różnych kolorach do 
wyboru Zamawiającego 

  Op. 2        

Razem:
     

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

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną 

 Pakiet nr 23 – Wskaźnik biologiczny z przyrządem PCD 

Lp Nazwa produktu 

Nazwa 
handlowa 
produktu 

oferowanego jm Ilość 

Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 
Wartość 

netto Stawka VAT 
Wartość 
brutto Producent 

  

Wskaźnik biologiczny stosowany do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, kompatybilny z przyrządem PCD składającym się z kapsuły i rurki ze 
stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Fiolka zawiera spory bakterii G.Stearothermophilus o populacji minimum 105 wraz z pożywką oraz zintegrowanym 
wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1, pozwalający na zwolnienie sterylizowanego wsadu bezpośrednio po zakończeniu cyklu 
sterylizacji. Czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego do 24 godzin w temperaturze 57°C. 

1. 
Wskaźnik biologiczny. Opakowanie 
100 sztuk   Op. 8        

2 Przyrząd PCD   szt 2        
          
                                                                                                                                                                         

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 24 – Dreny do pompy irygacyjnej, maty ociekowe 

L
p 

Nazwa produktu Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość 
brutto 

Producent 

1 Dren j/u sterylny dł. 150 cm śr. zew 4,5 mm 
wew 3,2mm. Zakończony z 2 stron złączem 
Luer Lock typu „męski i żeński” 
kompatybilny z posiadaną pompą irygacyjną  
020-100 

 Szt 2000 

      

2 Dren j/u sterylny dł. 43 cm  śr. zew 4,5 mm 
wew 3,2mm. Zakończony z 2 stron złączem 
Luer Lock typu „męski i żeński” 

 Szt 1000 
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kompatybilny z posiadaną pompą irygacyjną  
020-100 

3 Maty ociekowe perforowane, gramatury 
240g/m² wykonane z chłonnego materiału 
polipropylenowego wymiary 40x50 cm. 
Kompatybilne z posiadaną komorą aseptyczną 
SK 05320 Tribo. Op.- 100 sztuk 

 Op. 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) 

Pakiet nr 25 –Pętle do polipektomii, monofilamentne do cięcia na zimno j/u 

Lp Nazwa produktu Nazwa 
handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Konstrukcja pętli owalna z pojedynczego drutu, 
zintegrowana rękojeść wyposażona w okrągłe, 
zamknięte uchwyty na 3 palce zapobiegające 
wyślizgnięciu się uchwytu z dłoni. Konstrukcja 
obrotowa zapewniająca odpowiednie ułożenie 
pętli. Średnica narzędzia 2,3 mm długość 230 cm, 
odległość między bocznymi krawędziami pętli 30 
mm, osłona teflonowa. Możliwość współpracy z 
posiadanym aparatem elektrochirurgicznym firmy 
EMED 

 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) 


