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załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/31/2019 - 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 – Cewnik permanentny II 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy F 13-15 (z zestawem do implantacji) 
  - długość 21 cm   szt  20       

  - długość 25 cm  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 – Cewnik PIGTAIL, zestaw do szynowania 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Kateter moczowodowy pojedynczy   
PIGTAIL 4F-8F 

 szt. 40 
      

2 Prowadnik stalowy pokryty PTFE prosty  
0,035” x 150 cm 

 szt 200 
      

3 Zestaw do szynowania wewnętrznego 
moczowodów – rozmiary 3F, 4F, 5F pętla 2cm 

 szt 100 
      

4 Łącznik urologiczny 
 

 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) 
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 Pakiet nr 3 – Dren płuczący 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Dren płuczący do zastosowania z konsolą  
Karl Storz  UNIDRIVE – sterylny 

 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) 
 

 Pakiet nr 4  – Zestaw do nefrostomii   
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Elementy zestawu: 
kateter typu Pigtail 
prowadnik typu LUNDERQUISTA  „J” 038” x 80cm 
igła wprowadzająca dwuczęściowa  18G x 20cm 
rozszerzacze (dilatatory) 
rozszerzacz (dilatator) z rozrywaną koszulką 
kołnierz mocujący 
strzykawka 10ml  LL 
skalpel 
opaska 
rozmiary: 9F, 12F, 14F 

 szt 60 

      

                                                                                                                                                                                                                   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 elektrochirurgiczny   
L
p 

Nazwa produktu Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 Osprzęt do aparatu elektrochirurgicznegoSPEKTRUM          
1 Elektroda nóż prosty 25mm  szt 12       
2 Uchwyt elektrody 4mm, 2-przyciskowy szeroki, kabel 

4m, wtyk sds 
 szt 8 

      

3 Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożel, dzielona dla 
dorosłych i dzieci 176x122mm -  op. 10x5szt 

 szt 2 400 
      

4 Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, wtyk EU 
6,3mm, dł 3m lub 5m 

 szt 4 
      

5 Elektroda kulka prosta (wyjście 4mm)  szt 8       

6 Kabel monopolarny, kompatybilny z oprzyrządowaniem 
endoskopowym firmy KARL STORZ do endoskopu 
KARL STORZ dł. 3m, wtyk SDS 

 szt 4 
      

7 Kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń dł. 23cm 
zagięte 

 szt 4 
      

8 Kabel bipolarny kompatybilny z resektoskopem 
MONO/Bipolarnym EMED, wtyk SDS 

 szt 8 
      

9 Kabel bipolarny 2x2,6mm do kleszczyków 
ThermoStapler, wtyk SDS 

 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) 

Pakiet nr 6 – Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów    
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 wewnętrznego szynowania moczowodów do 
utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy. 
Cewnik poliuretanowy o wygładzonej powierzchni, perforowany 
na całej długości, widoczny w promieniach RTG i wyskalowany 
co 5cm. Bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty. Zestaw 
fabrycznie złożony i gotowy do aplikacji w składzie: 
- cewnik poliuretanowy podwójnie zagięty, popychacz, 
- prowadnik pokryty teflonem, dwie klamry zaciskowe. 
Zestaw zawierający popychacz z dwoma wąsami umożliwiający 

 szt 200 
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sterowalność zestawu do momentu wyjęcia prowadnika. 
Wymagane rozmiary od 4,8CH – 9Ch 
4,8Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 70cm/prowadnik 0,028” dł. 150cm 
   6Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,032” dł. 100cm 
   7Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm 
   8Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,045” dł. 100cm 
   9Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,045” dł. 100cm 
 

                                                                                                                                                                                                                   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 – Materiały eksploatacyjne do aparatu do znieczulenia firmy Dräger typ PERSEUSZ A 500 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Wapno absorpcyjne – 
Infinity ID clic absorber 800+ 

 szt 600 
      

2 Wkład j/u do ssaka-Set Vacu Smart+Tube 
op = a/25sztuk 

 op 80 
      

                                                                                                                                                                                                                   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 8 – Koc grzewczy dla dorosłych 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Koc grzewczy dla dorosłych na całe ciało do 
urządzenia „MISTER-AIR” 

 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 9 – 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.   Op = 100szt  op 8       

2 Przyrząd PCD  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 nr 10 – Testy biologiczne wraz z auto - czytnikiem do inkubacji wskaźników  
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Auto - czytnik do inkubacji wskaźników 
biologicznych do tlenku etylenu .  

 zest 1 
      

2 Testy biologiczne   op = 50szt  op 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) 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wskaźniki biologiczne – 500 szt.  wraz z autoczytnikiem – montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu 
Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji. 
 
Producent : ……………………………………………………...... 
Typ urządzenia : …………………………………………………. 
Kraj pochodzenia : ………………………………………………. 
Rok produkcji 2019 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
 

L.p. Opis parametru 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

Wskaźniki biologiczne – 500 szt.  wraz z autoczytnikiem 

1 500 fiolkowych wskaźników  biologicznych o szybkim odczycie do tlenku etylenu, ostateczny odczyt 
wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinie inkubacji wraz z  autoczytnikiem przeznaczonym do 
inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu o ostatecznym odczycie po 4  godzinach.   
 

TAK 

 

2 Biologiczny zestaw testowy  o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, 
zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik 

TAK 
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stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników.  Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt 
wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za 
pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Nakrętka 
wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem 
chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną 
potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej zgodność  wskaźnika znajdującego się w 
zestawie z  EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. 

3 Skład pakietu: 
Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenku etylenu o ostatecznym 
odczycie po 4 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach, czas pozostały do końca inkubacji 
wyświeltany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik 
inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w 
przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji.  Dostawca 
autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną 
kalibrację urządzenia. 

TAK  

4 Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera za pomocą kabla ethernet, w celu możliwości 
wydruku wyniku inkubacji oraz podglądu wyniku i czasu pozostałego do końca inkubacji w każdej 
komorze. 

  

5 Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz 
coroczną kalibrację urządzenia. 

  

6 10 opakowań wskaźnika biologicznego, w opakowaniu po 50 sztuk wskaźnika. TAK  

Serwis i gwarancja 

1 Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] min. 24 
miesięcy 

PODAĆ ILE 

2 Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) TAK  

3 Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – 
do  48 h. 

TAK  

4 W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności 

TAK  

5 Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o czas naprawy TAK  

6 Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji zgodnie z 
zaleceniami 

PODAĆ ILE 
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producenta 

7 Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub 
wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca 

TAK  

8 Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat TAK  

9 Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów  min. 6 
miesiecy 

PODAĆ ILE 

10 Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego TAK  

11 Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem TAK  

 
 
 

 Pakiet nr 11 – Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy, cewnik balonowy lekowy, inflator 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

Ilość  
 

komis Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

Cewnik balonowy OTW, wysokociśnieniowy, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 4,5,6,7,8,9,10 i 12mm, długość: 2,3,4,6,8 i 10cm (w 
zależności od średnicy). Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, system wprowadzania 50cm, 75cm. 
Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8atm  
1 Cewnik balonowy ultra niepodatny, 

wysokociśnieniowy 
 30 szt 5szt 

komis 
      

Balony wydzielające leki paclitaxel. Średnice; 7,0-12.0mm. Długość; 40-60mm. Współpraca z prowadnikiem 0,035”. Długość shaftu 75cm 
2 Balony wydzielające leki do przetok AV  35 szt 8szt 

komis 
      

Inflator wysokocińieniowy, pojemność 30ml. Ciśnienie do 40 atmosfer.  
3 Inflator ciśnieniowy   60 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) 
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 Pakiet nr 12 – Stentgraft obwodowy samorozprężalny  
L
p 

Nazwa produktu Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego  

ilość 
 

komis Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

Wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE: średnica 5-13mm, długość 5cm; kompatybilny z prowadnikami: 0,014”, 0,018”, 0,035”. Możliwość łączenia stentgraftów 
teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową. Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F. Elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach 
obwodowych.   
1 Stentgraft obwodowy samorozprężalny 50mm  3 szt 1 szt 

komis 
      

Wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE: średnica 5-13mm, długość 10cm; kompatybilny z prowadnikami: 0,014”, 0,018”, 0,035”. Możliwość łączenia stentgraftów 
teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową. Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F. Elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach 
obwodowych.   

2 Stentgraft obwodowy samorozprężalny  100mm  3 szt 1 szt 
komis 

      

Wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE: średnica 5-10mm, długość 15cm; kompatybilny z prowadnikami: 0,014”, 0,018”, 0,035”. Możliwość łączenia stentgraftów 
teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową. Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F. Elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach 
obwodowych.   

3 Stentgraft obwodowy samorozprężalny  150mm  3 szt 1 szt 
komis 

      

                                                                                                                                                                                                                   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 13 – Cewnik do embolectomii  
L
p 

Nazwa produktu Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego  

ilość 
 

komis Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

Cewniki do embolectomii posiadające światło na prowadnik. Możliwość podania kontrastu i irygacji. Średnice balonu: 6mm; 10mm; 12mm; 13mm; 14mm. 
 Średnica cewnika: 3,4,5,6,7F. Prowadnik: 0,018; 0,025; 0,028; 0,035; 0,038; . Długość: 40 i 80cm.  

 
1 Cewnik do embolectomii  15  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) 
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 Pakiet nr 14 – Cewnik do embolectomii  
L
p 

Nazwa produktu Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego  

ilość 
 

komis Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

Cewnik OTW, kompatybilny z prowadnikami 0,018 i 0,035. Długości cewników: 65; 90; 135; 150cm. Końcówka prosta i angled. Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej 
zapewniający wyjątkową popychalność. Wbudowane 4 znaczniki cieniodajne na długości 5,10 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. 
Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,6F i 4F.   
1 Cewniki  zbrojone, wspomagające do udrożnień 

CTO 
 10  szt 

2 szt  
komis 

      

                                                                                                                                                                                                                   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) 

 


