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załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/10/2020 - 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– zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych          

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena  
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 

Zestaw do znieczuleń zewnątrz -
oponowych ciągłych (w zestawie 
min.igła+filtr +cewnik + strzykawka 
niskooporowa) 18G 

  szt. 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)   

 
Pakiet nr 2 – sztuczny nos          

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 

Nawilżacze (sztuczne nosy) na rurki 
tracheostomijne, intubacyjne z 
możliwością podłączenia tlenu do 
oddechu własnego - minimum 
bakteriologicznie czyste 

  szt. 2 000             

  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 3 – filtry oddechowe          

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

  

Filtry oddechowe z nawilżaczem 
(sztuczny nos z filtrem) i portem do 
kapnometrii - minimum bakteriologicznie 
czyste 

                  

1 Dla dorosłych   szt. 6 000             

2 Dla dzieci   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 nr 4 – rurki intubacyjne          

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto 
 
 

Nr katalogowy 

1 

Rurki intubacyjne z mankietem 
niskociśnieniowym oraz okienkiem 
Murphego : Rozmiar 4-9, skalowane co 1 
cm 

  szt. 4 000             

  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 5 – zestawy do kaniulacji dużych naczyń          

           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

  Zestaw do kaniulacji dużych naczyń                   

1 Rozm. 7F/15-16 cm 1 kanałowy   szt. 30             

2 Rozm. 7-8F/15-16 cm 2 kanałowy   szt. 800             

3 Rozm. 7F/15-16 cm 3 kanałowy   szt. 200             

4 Rozm. 4F/8-10 cm 1 kanałowy   szt. 10             

5 Rozm. 5F/10cm – 2 kanałowy   szt. 10             

6 Rozm. 7F/20cm – 2 kanalowy    szt. 200             

7 Rozm. 3F/5-7cm – 1 kanalowy    szt. 15             

  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 - Zestaw do dializy          

Lp. Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 
Zestaw do dializy z cewnikiem 3-
kanałowym 12F/15-16cm 

  szt. 80             

2 
Zestaw do dializy z cewnikiem 3-
kanałowym 12F/20cm 

  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 7– igły podpajęczynowe          

           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Igły do wkłuć pp 26G / 90mm PENCIL-
POINT lub podobna z igłą prowadzącą 

  szt. 2 400             

2. 
Igły do wkłuć pp 26G / 90mm 
STANDARD z igłą prowadzącą 

  szt. 1 000             

3. 
Igły do wkłuć pp 26G / 120-130mm 
STANDARD z igłą prowadzącą 

  szt. 50             

4. 
Igły do wkłuć pp 20G/90mm, 21G/90mm, 
22G/90mm STANDARD    

szt. 300             

5. 
Igły do wkłuć pp 18G, 20G, 22G/ 40-
50mm STANDARD    

szt. 150             
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6. 
Igła do wkłuć pp 18G/90mm 
STANDARD    

szt. 600             

7. 
Igła do wkłuć pp 22G/75mm 
STANDARD    

szt. 10             

8. 
Igła do wkłuć pp 25G/75mm 
STANDARD z igłą prowadzącą   

szt. 10             

9. Igła wewnątrzoponowa TUOHY 18G    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 8 – rurki ustno- gardłowe          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

                      

1. 
Rurki ustno-gardłowe Guedela w 
rozmiarze 40-100 mm 

  szt. 1 200             

  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 9– intraduktor, dilatator          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Intraduktor (koszulka z zastawką, 
prowadnik rozszerzacz, igła prosta, kranik 
trójdrożny ) 

                  

  Rozm. 5F - 7F   szt. 10             

2 
Dilatator ( rozszerzacz do naczyń przy 
zakładaniu elektrody) 

                  

  Rozm. 6F - 7F   szt. 5             

3 
Prowadnik pokryty teflonem śr. 0,35" 
(0,90mm) dł. 200cm typ z końcem "J" 

  szt. 60             

4 
Prowadnik pokryty teflonem śr. 0,35" 
(0,90mm) dł. 200cm typ z końcem 
PROSTYM 

  szt. 350             

5. Prowadnik stalowy typ J 0,035 x 60cm   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  10 – wzierniki ginekologiczne, szczoteczki          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 
Wziernik ginekologiczny jednorazowego 
użytku typ CUSCO sterylny 

  szt. 8 000             

2 
Szczoteczka cytologiczna niesterylna 
CERVEX BRUSH, typ wachlarz 

  szt. 6 000             

3 
Szczoteczka cytologiczna niesterylna 
CYTO BRUSH, typ tusz do rzęs 

  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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
           

Pakiet nr 11 – Zestawy urologiczne          
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Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 
Zestaw do szynowania wewnętrznego 
moczowodów 

                  

  Rozm. od 3F do 9F, pętla 2 lub 4   szt. 500             

2 
Zestaw do drenażu przezskórnego metodą 
jednostopniową 

                  

  Rozm. 6F/26, 9F/26, 12F/26   szt. 300             

3 
Cewnik moczowodowy śródoperacyjny - podwójny Pigtail (oba końce zamknięte 
lub jeden koniec otwarty/jeden zamknięty) 

            

  Rozm. 3F-10F/18-24/4   szt. 100             
  Rozm. 3F-10F/18-24/2   szt. 100             
4 Cewnik moczowodowy typ "Nelaton"                   
  Rozm. 3F/70 - 8F/70   szt. 100             
5 Cewnik moczowodowy typ "Oliwka"                   
  Rozm. 3F/70 - 8F/70   szt. 300             

6 

Zestaw do nefrostomii skład: kateter 
pigtail. prowadnik J 038”x80cm, igła 
wprowadzająca 18Gx20cm, rozszerzacze, 
rozszerzacze z rozrywalna koszulką, 
kołnierz mocujący, strzykawka 1oml,  
skalpel, opaska) rozmiary 9F/45cm, 
12F/45cm, 14F/45cm 

  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 nr 12 – Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele  
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

    

1 

Materiał: Polipropylen monofilament, 
osłonięta plastikową osłonką, dł. 45cm 
(+/- 1cm), szerokość 1,1cm (+/- 0,1cm)) 
najszerszy wymiar w środkowej części 
2cm (+/- 0,2cm), grubośc 0,33 (+/- 
0,1mm)porowatość 84%, gramatura 
48g/m2 technologia quadriaxal, brzego 
zakończone bezpiecznymi pętelkami, 
wytrzymałość 70N/cm  

  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 13 - Woreczki ekstrakcyjne          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

  Woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii (laparoskop firmy KARL STORZ)   

1 rozmiar 200ml ze ściągaczem   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 – Protezy dróg żółciowych          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

Protezy do drenażu dróg żółciowych zakładane przez endoskop charakteryzujące się: elastycznościa podczas zakładania, zapobiegająca zagięciom, dwoma zaczepami 
stabilizującymi położenie, dobrą widzialnością w promieniach X, powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą odpływ oraz zmniejszającą możliwości zatkania   
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1 
Protezy dróg żółciowych rozmiar F8,5 - 
odłegłość między zaczepami 12cm 

  szt. 3             

2 
Protezy dróg żółciowych rozmiar F8,5 - 
odłegłość między zaczepami 9cm 

  szt. 3             

3 
Zestaw do drenażu przezskórnego dróg 
żółciowych rozm. 12F 

  szt. 3             

  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  15 – Cewniki urologiczne i do cystostomii 
sterylne          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Cewnik urologiczny silikonowy z 
balonem i ściętym końcem 
"fletowo"rozm. Ch24,  Ch22, Ch20,Ch18 
balon 30ml 

  szt. 120             

2. 

Cewnik do cystostomii z balonem 
zawinięty w pęle (typ pig-tail), z 
koncówką ściętą ukośnie i kaniulą 
punkcyjną  - rozm. Ch12-Ch14, balon 5ml 

  szt. 100             

  Razem:                   
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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 nr 16 – Osprzęt do aparatów 
elektrochirurgicznych           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

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

  szt. 1 000             

2 
Kabel do szczypiec bipolarnych dł. 3-5m 
wtyk 6-pin 

  szt. 5             

3 
Uchwyt elektrod monopolarnych z 
przyciskami i kablem dł. 4-5m szer. 4mm 
– wtyk 1 bolec, wtyk 3 bolce 

  szt. 8             

4 
Kabel  elektrody neutralnej j.u. dł.5m do 
aparatu SPECTRUM WTYK PŁASKI 

  szt. 2             

5 
Noże do uchwytów 2-przyciskowych 
4mm 

  szt. 8             

6 
Kabel do szczypiec bipolarnych dł. 3-5m 
wtyk 1 bolec, 2 bolce 

  szt. 5             

7. 
Uchwyt elektrod monopolarnych z 
przyciskami i kablem dł. 4-5m szer. 4mm 
wtyk 6-pin 

  szt. 4             

8. 
Kabel bipolarny do resektoskopu 
TONTARA dł. 4,5m, wtyk 6-pin 

  szt. 5             

9. 
Szczypce bipolarne dł. od  160 mm do 
220mm, grubość branszy od 0,5 do 2 mm.  

  szt. 10             
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   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  17 – Materiały konserwacyjne do czyszczenia i pielęgnacji instrumentarium endoskopowego firmy KARL STORZ  

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Szczoteczka długość 58cm śr. zewn 
16mm 

  szt. 10             

3. Nakładki uszczelniające śr. 9,0mm   szt. 20             
4. Nakładki uszczelniające śr. 3,9mm   szt. 20             
5. Nakładki uszczelniające śr. 0,8mm   szt. 20             
6. Łączniki metalowe LUER-LOCK   szt. 20             
8. Smar do zaworów   szt. 4             
9. Haczyki do laparoskopii dł 36cm Ø 5mm   szt. 4             
10. Pasta do czyszczenia optyk   szt. 4             

11. 
Spray do pielęgnacji narzędzi(nie 
zawierający freonu) 

  szt. 4             

12. Nóż zimny do uretrotomu ostrze okrągłe   szt. 4             

13. 
Nakładki uszczelniające do 
ureterorenoskopu 

  szt. 30             

14 Mostek do cystoskopu KARL  STORZ   szt. 2             
   Razem:                   
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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 nr 18 – Utrwalacz cytologiczny          

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 
Utrwalacz do preparatów cytologicznych 
poj. 150-200ml 

  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 19 – Lancety do testów 
punktowych          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 
Lancety do testów punktowych 
(skórnych) ALERGOLOGICZNYCH 

  szt. 20 000             

   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)  

 
 
  
Pakiet nr 20 – Rurki do tracheostomii           
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowan
etto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 
Rurka tracheostomijna z możliwością 
odsysania wydzieliny znad mankietu 

                  

  Rozm. od 7,0 do 9,0   szt. 10             

2 
Rurki tracheostomijne z balonem 
niskociśnieniowym 

                  

  Rozm. od 7,0 do 9,0   szt. 25             
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3 
Rurki tracheostomijne z regulowaną 
długością i balonem niskociśnieniowym 

                  

  Rozm. od 7,0 do 9,0   szt. 10             
4 Rurki tracheostomijne bez mankietu                   

  Rozm. od 7,0 do 9,0   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  21 – OSŁONA NA APARAT 
RTG          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

                      

1 

Osłona foliowa na aparat RTG z 
ramieniem C, jałowa rozm. 220 x 100cm 
(+/- 5cm) z taśmą do mocowania, złożona 
teleskopowo 

  szt. 1 000             

2 
Osłona foliowa na aparat RTG złożona z 
dwóch części z gumką 

  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)  
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Pakiet nr 22 –POMPY SSĄCO PŁUCZĄCE          

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

                      

1 
Pompy ssąco-płuczące j.u. do zabiegów 
laparoskopowych z koncówką roboczą 
(opakowanie – 6 szt.) 

  
opak
ow. 

70             

  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  23 – ZESTAW DO DRENAŻU 
KLATKI PIERSIOWEJ                  

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 
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1 

Zestawy do drenażu klatki piersiowej 
jednorazowego użytku, z komorą na 
wydzielinę 1000ml i możliwością 
wielokrotnego higienicznego odlewania 
wydzieliny do dodatkowego worka 
kolekcyjnego 1000ml,  z mechaniczną  
regulacją ssania , bezigłowym portem do 
pobierania próbek, suchą zastawką 
jednokierunkową  , wskaźnikiem stanu 
ciśnienia w jamie opłucnej, zestaw 
pracujący bezgłośnie 

  szt. 200             

  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 24 – MAJTKI Z WŁÓKNINY           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 
Majtki j.u. z włókniny do badań 
kolonoskopii (bokserki) DUŻE XXL 

  szt. 3 000             

  Razem:                   

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

               ........................., DNIA ................ .....................................................                       
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(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  
 
 
  
           
Pakiet nr 25 – IGŁY JEDNORAZOWEGO 
UŻYTKU STERYLNE          
           

Lp Nazwa  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

                      
1 Igła iniekcyjna j.u. (opakowanie 100 szt.)                   

  Rozm 0,5 x 25   op. 400             
  Rozm 0,6 x 25   op. 300             
  Rozm 0,7 x 30   op. 800             
  Rozm 0,8 x 40   op. 2 000             
  Rozm 0,9 x 40   op. 1 200             
  Rozm 1,1 x 40   op. 600             
  Rozm 1,2 x 40   op. 6 000             

2 Igła motylek (opakowanie 50 szt.)                   
  Rozm 0,6-0,8   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)  
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Pakiet nr 26 – Siatki przepuklinowe          

Lp Nazwa  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

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

1 Rozmiar 30 x 30cm    szt. 10             

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

2 Rozmiar 15 x 15cm    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 27– Igły do biopsji stercza do aparatu (pistoletu) 
MEDGUM 

           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

                      

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

  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 nr  28 – Przyrząd do aspiracji MINI-
SPIKE lub podobny          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

                      

1 

Przyrząd do aspiracji z butelek z filtrem 
bakteryjnym i zastawką zabezpieczającą 
lek przed wyciekaniem, służący do 
pobierania lub wstrzykiwania leków oraz 
do fiolek lub butelek 

  szt. 9 000             

  Razem:                   
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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  nr 29 – Zestawy do tracheostomii przezskórnej           
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

                      

1. Metodą. Grigsa - rurki Blue Line Ultra z mankietem Soft-Seal (bez narzędzia), bez portu do odsysania znad mankietu   
a) Nr 7-9   szt. 20             

2. Zestawy do tracheostomii oparty na jednostopniowym rozszerzadle w kształcie roga, w zestawie: rurka tracheostomijna z mandrynem z otworem do prowadnicy   
a) Nr 7-9   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  30 – STRZYKAWKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU STERYLNE       
           

Lp Nazwa   

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 

Strzykawka j.u. 3-częściowa (LUER)  Strzykawki j.u. sterylne, pakowane pojedyńczo, niepirogenne, przeźroczyste, gładka, płynna, szczelna praca tłoka, 
zabezpieczenie zapobiegające niekontrolowanemu wysuwaniu się tłoka, skala kontrastująca, czytelna, pozwalająca na precyzyjne dawkowanie leku określająca 
poj. w ml   

  2ml (op. - 100 szt.) przedziałka co 0,1ml   op. 1 200             
  5ml  (op. - 100 szt.) przedziałka co 0,2ml   op. 2 800             
  10ml  (op. - 100 szt.) przedziałka co 0,5ml   op.  3 000             

  
20ml  (op. - 100 szt.) przedziałka co 0,1 
ml   op.  3 400             

  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 31 – GOLARKI MEDYCZNE           
           

Lp Nazwa  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego J.m. Ilość 

cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto wartość netto 

stawka 
VAT wartość brutto Nr katalogowy 

1 
Golarka medyczna dwuostrzowa z 
grzebykiem   szt. 18 000             

  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 32 - NEBULIZATORY DLA DOROSŁYCH           

           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

Nebulizator indywidualny do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0-90stopni, ze stabilną podstawą 
dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, skalowany co 1ml, ma rozbijać cząsteczki nebulizatu do śr 2,7mmad, dł. drenu min. 2mb 

  

1 
Nebulizator indywidualny lekowy z 
maską tlenową, dł. drenu min. 2m 

  szt. 200             

2 
Nebulizator indywidualny lekowy z 
ustnikiem do rozpylania, dł. drenu min. 
2m 

  szt. 10 000             

  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 33 – RĘKAWICE WINYLOWE          

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

                      

1 
Rękawice diagnostyczne, winylowe, 
bezpudrowe, bezlateksowe, rozmiary: S, 
M, L (op. - 100 szt.) 

  
opak
ow. 

7 000             

- AQL - 1,5                   
- nie zawierające DOP                   

- 
zgodność z normą EN 455 potwierdzona 
certyfikatem  jednostki notyfikującej 

                  

- mankiet rolowany                   
  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 34  – PAPIERY REJESTRACYJNE          
           

Lp Nazwa  CPV  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 
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1. Papier Ascard 4 szer.112mm na rolce 25m   szt. 2 000             

2. 

Papier Ascard 31 szer. 60mm 
termoaktywny, bezpyłowy, milimetrowy 
10m 

  szt. 50     
    

    

3. 

Papier Ascard B5 EKO szer. 58mm na 
rolce 25m termoaktywny , bezpyłowy, 
milimetrowy 

  szt. 150     
    

    

4. 
Papier do aparatu USG-UPP   110 S rozm. 
110x20m   szt. 800             

5. Papier do aparatu RTG UPP-210HD   szt. 20             

6. 
Papier do defibrylatora ZOLL SERIES M 
90mmx90mmx200 bloczków   szt. 500             

7. 

Żel do USG a 500g (ultrasound gel for 
ultrasonic transmission, kendall meditec 
ultrasound transmision gel, aguasonic 100 
ultrasound transmission gel) 

  szt. 2 400             

8. Żel do EKG a 250g   szt. 400             

9. 
Papier do KTG OXFORD 112 x 100 x 
150   szt. 500             

10. 

Papier do defibrylatora CARDIOLIFE 
TEC 7721, 5521 składanka 100mm x 
50mm x ok.30m 

  szt. 100             

11. 
Papier termiczny szer. 50mm, dł. 20m do 
defibrylatora D3 firmy Biameditec 

  szt. 120             

12. 
Papier termiczny do drukarki sterivap- 
SP-MPE 669 

  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 35    – PAPIERY DO EKG EDAN 

           

Lp Nazwa  CPV  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

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

  szt. 400             

  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 36   – CEWNIKI FOLEYA          
           

Lp Nazwa  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 

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

  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)  
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Pakiet nr 37 - Naboje gazowe          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Naboje do sterylizatora gazowego STERI-
VAC 5XL firmy 3M POLAND 

  szt. 840             

2. Papier do drukarki do w/w sterylizatora   szt. 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 38– zestaw do pobierania materiału do badań w 
czasie odsysania  

           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

                      

1 

Zestaw do pobierania materiału do badań 
w czasie odsysania (1 końcówka męska, 1 
końcówka żeńska - bez cewnika) poj. 
zbiornika min. 20ml 

  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 39 – Dostępy długoterminowe          

           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 
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1. 

Zestaw z cewnikiem do długotrwałego 
dostępu naczyniowego do hemodializy: - 
cewnik o rozmiarze FR 15,5; - przekrój 
cewnika "podwójne D"; - cewnik 
zakończony niesymetrycznie - różnica 3 
cm pomiędzy kanałem żylnym a 
tętniczym; - dodatkowe boczne otwory na 
końcach kanałów cewnika; - kanał 
tętniczy wykrzywiony; - osobny kanał 
prowadnicy drutowej; - cewnik wykonany 
z Durathanu; - posiada mufę poliestrową; 
- końcówki cewnika wykonane z 
termoplastycznego poliuretanu; - długość 
cewnika do mufy: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 
35, 43, 50 cm; 
W skład zestawu wchodzi: cewnik, igła 
wprowadzająca, prowadnica drutowa J, 
rozszerzacz 12 FR i 14 FR, bagnet do 
tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu 
pull - apart 16 FR z zastawką 
zabezpieczającą. 

  szt. 100             

2 

Igła typu HUBERA z motylkiem, dren 15 
cm, zaciskiem i systemem 
zapobiegającym przypadkowemu 
zakłuciu. Dostępne rozmiary: grubość: 19 
Ga, długość:19 mm, 25,4mm, grubość 20 
Ga, długość: 13,19,25,4 mm. Rozmiary 
igieł oznaczone kolorami. Igły 
kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 
Tesli) i dające możliwość 
automatycznych infuzji. 

  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)  

 



   Strona 31 z 61 
SPZOZ/PN/10/2020 

 
  
Pakiet nr 40 – Tasiemki do podwieszania naczyń          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Tasiemki do podwieszania naczyń 
silikonowe dł. 40-50cm śr. 1,5 x 1,0mm 
(kolor niebieski, żółty) 

  szt. 1 000             

2. 
Tasiemki do podwieszania naczyń 
silikonowe dł. 70-90cm śr. 2,4 x 1,2mm 
(kolor niebieski, żółty) 

  szt. 2 000             

  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 41– Przedłużacz z kranikiem 3-drożnym          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Przedłużacz do pomp infuzyjnych biały 
7cm z kranikiem 3-drożnym (śr. wew. 
drenu 2-5-3mm) 

  szt. 6 000             

  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)  

           
Pakiet nr 42– Ostrza wymienne do skalpeli          

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Ostrza wymienne do skalpeli, opakowanie 
jednostkowe wyraźnie oznakowane, 
rozmiar 10-24 (opakowanie - 100 szt.) 
Opakowanie jednostkowe ma posiadać 
rysunek ostrza wraz z rozmiarem 

  
opak
ow. 

400             

  Razem:                   
           

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

               ........................., DNIA ................ .....................................................                       
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(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  
 
 
  
           
Pakiet nr 43  – Elektrody do resektoskopu firmy KARL STORZ 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU        
           

Lp Nazwa  CPV  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. Elektroda pętla tnąca - rozmiar Ch24   szt. 40             
2. Elektroda igłowa   szt. 10             
3. Elektroda kulkowa (kulka 4mm)   szt. 20             

4. 
Elektroda nożowa pojedyńcza do 
uretrotomu Ch24 (ostrze okrągłe)   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)  
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Pakiet nr  44  – Elektrody do resektoskopu bipolarnego 
TONTARRA          
           

Lp Nazwa  CPV  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Elektroda pętla tnąca szeroka PIT-CUT 
zagięta 24/26 Fr do optyki 30°   szt. 20             

2. 
Elektroda pętla tnąca wąska półpetla 
zagięta 24/26 Fr do optyki 30° 

  szt. 30     
    

    

3. 
Elektroda kulkowa (kulka 5mm) zagięta 
24/26 Fr do optyki 30° 

  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 45 – Rurki do tracheostomii          
           

Lp Nazwa CPV 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

Rurki tracheostomijne do zestawów do tracheostomii przezskórnej wykonywanej metodą GRIGGSA z otworem na prowadnicę w mandrynie   
1. Rozmiar 7   szt. 10             
2. Rozmiar 8   szt. 15             

3. Rozmiar 9   szt. 15             
  Razem :                   
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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 nr 46 – Pętle do polipektomii          
           

Lp Nazwa CPV  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Petle do polipektomii owalne j.u. 
wykonane z plecionego drutu o średniej 
sztywności, dł. robocza min. 240cm, śr. 
osłonki 2,4mm, średnica otwartej pętli: 
13mm, 27mm, 30mm, rękojeść skalowana 
– op. 5szt.   

opak
ow. 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)  
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Pakiet nr 47 –MASKA TLENOWA 

           

Lp Nazwa CPV 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Maska tlenowa dla dorosłych Z dyszą 
VENTURIEGO (różne stężenie O2) + 
dren długości min 2,0mb   szt. 8 000             

2. 

Maska tlenowa dla dzieci Z dyszą 
VENTURIEGO (różne stężenie O2) + 
dren długości min 2,0mb   

szt. 500     
    

    

3. 
Przedłużacz do drenu w/w maski tlenowej 
dł. 200cm   

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)  
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Pakiet nr  48 – Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia krwi          
           

Lp   

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą 
krwawą. W skład zestawu wchodzą: 
przetwornik do pomiaru ciśnienia ze 
zintegrowanym systemem płuczącym 
3ml/h. Posiadającym zakrzywioną igłę w 
zbiorniku wyrównawczym dla 
zabezpieczenia przed zapowietrzeniem 
systemu, wyposażony w koreczek 
tłumiący zamknięty, który zabezpiecza 
system pomiarowy przed przypadkową 
kontaminacją w trakcie pomiaru ciśnień a 
podczas zerowania i kalibracji zapobiega 
przypadkowemu zdjęciu i rozszczelnieniu 
systemu pomiarowego poprzez 
wewnętrzny kołnierz zabezpieczający. 
Zestaw wyposażony w 2 możliwości 
przepłukiwania, aktywne skrzydełka i 
wypustka gumowa. Zestaw kompatybilny 
z kablami typu BD poprzez okrągły 
wodoszczelny wtyk pinowy. 
Uwaga: dopuszcza się zastosowanie 
innych końcówek lecz wykonawca musi 
dostarczyć kable kompatybilne-łączące z 
monitorem Zamawiającego.     Mindrey 
PM 600- moduł 6 pinowy – 6szt 
Mindrey iPM8/Bene View T8- 12 pinowy 
– 3 szt 
BLT Any View A5- 4 pinowy – 1szt 
GE DASH 4000 – 1szt   szt. 200             
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Uchwyty na przetworniki minimum 
podwójne- 8szt 

  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 49 – Pościel j.u.          
           

Lp   

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 
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1. Pościel j.u. z fizeliny (poszewka, poszwa,)   szt. 2 000             

2 
Prześcieradło j/u z fizeliny rozm. 210x160 
cm   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 50 – Siatki przepuklinowe          
           

Lp   

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Siatka przepuklinowa z polipropylenu 
półwchłanialna, samomocująca o 
kształcie elipsy 12/8cm prawa i lewa   szt. 200             

  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 51 – Igły do stymulacji          

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Igły do stymulacji nerwów z wizualizacją 
w USG Stimuplex Ultra 360 (22G x 50 
mm ) 

  szt. 50             

2. 
Igły do stymulacji nerwów z wizualizacją 
w USG Stimuplex Ultra 360 ( 20G x 
100mm) 

  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)  

 
  
Pakiet nr 52  – Zestawy laparoskopowe          
           

Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Zestaw składający się z trokara 
optycznego o średnicy 12mm z 
wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 
100mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniula 
żebrowana, zawór gazowy, obturator z 
separatorem tkankowym z otworem 

  szt. 30             



   Strona 41 z 61 
SPZOZ/PN/10/2020 

pozwalającym na bezpośrednią insuflacje 
podczas wprowadzania trokara 

2. 

Zestaw składający się z trokara 
optycznego o średnicy 11mm z 
wbudowaną redukcją 5-11mm, długość 
100mm,2 kaniule, 1 obturator, kaniula 
żebrowana, zawór gazowy, obturator z 
separatorem tkankowym z otworem 
pozwalającym na bezpośrednią insuflację 
podczas wprowadzania trokara. 

  szt. 500             

3. 

Zestaw skladający się z trokara 
optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 
obturator, kaniula żebrowana lub 
zaawansowany system fiksacji z 
balonikiem oraz dyskiem retencyjnym, 
zawor gazowy, obturator z separatorem 
tkankowym z otworem pozwalającym na 
bezpośrednią insuflację podczas 
wprowadzania trokara. 

  szt. 550             

4. 
Jednorazowa igła Veressa o długości 120 
i 150mm 

  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  53 – Zestawy fizelinowe pacjenta j/u          
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Lp Nazwa                                                                                                                        

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Skład zestawu ( ochraniacze na obuwie, 
koszula , czepek, majtki) rozm L,M    szt. 6 000             

  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)  

 
 
 
 
 
  
Pakiet nr 54 – Worki kolostomijne, ilestomijne, 
urostomijne          
           

Lp Nazwa                                                                                                                        

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Worek kolostomijny – zamknięty, 
jednoczęściowy do wymiany   szt. 150             

2 
Worek ilestomijny- otwarty, 
jednoczęściowy do wymiany   szt. 300             

3 

Worek  urostomijny –  jednoczęściowy z 
przylepcem, z zaworem antyrefluksowym, 
zamykany korkiem. Pojemność worka   szt. 100             
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335 ml-350 ml, średnicaotworu 15-50mm, 
powierzchnia przylepna 135x100mm 

  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 55– Zestaw do nebulizacji          
           

Lp Nazwa                                                                                                                        

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 
Zestaw do nebulizacji Andy Flow z 3 
nakładkami i maseczka dla dzieci   szt. 1 500             

  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 56– Przewód do cystoskopu, resektoskopu          
           

Lp Nazwa                                                                                                                        

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 
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1. 

Przewód do cystoskopu, resektoskopu, 
podwójny, sterylny j/u kompatybilny z 
urządzeniem resektoskopu, cystoskopu 
firmy Karl Storz, dł. drenu min 275 cm   szt. 800             

2 

Przewód do cystoskopu, resektoskopu, 
pojedyńczy, sterylny j/u kompatybilny z 
urządzeniem resektoskopu, cystoskopu 
firmy Karl Storz, dł. drenu min 275 cm   szt. 1 500             

  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  57- Zamknięty system dostępu 
naczyniowego          
           

Lp Nazwa                                                                                                                        

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Bezigłowy, zamknięty system dostępu 
naczyniowego z podzielną membraną 
silikonową z końcówką LEUR i LEUR 
LOCK przeznaczony do stosowania 
infuzji przerwanej lib ciągłej, podłączania 
i odłączania zestawów dozylnych łatwych 
do dezynfekcji   szt. 20 000             

  Razem :                   
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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 nr 58- Gąbka nasączona roztworem chlorheksydyny          
           

Lp Nazwa                                                                                                                        

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Miękka, delikatna gąbka nasączona 2 % 
roztworem chlorheksydyny o szerokim 
spektrum biobójczym. Rozmiar 
umożliwiający pewny chwyt oraz wygodę 
stosowania   szt. 6 000             

  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)  

 
 
  

 

 
 
 
           

Pakiet nr 59 -  WKŁADY WORKOWE DO SYSTEMU GROMADZENIA PŁYNÓW – worek z kanistrem i 
mocowaniem stelażu      
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Lp Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Wkłady workowe jednorazowe użytku do 
ssaka o pojemności 2000 ml 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 będącymi 
na wyposażeniu szpitala. W przypadku 
zapotrzebowania na dodatkowe pojemniki 
i mocowanie podczas trwania umowy 
oferent uzupełni brakujące ilości 
nieodpłatnie. 

  szt. 5 000             

2. 

Zestaw do odsysania złożony z wkładu 
workowego 2000ml(opisanego j/w)  oraz 
drenu długość 3,0m; średnica wew. 7.00 
zew. 10.0 mm; zakończonego 
wyjmowalnym łącznikiem 
schodkowanym z przesuwnym 
regulatorem siły ssania zapakowany 
oryginalnie przez producenta w jednym 
opakowaniu folia-papier. 

  szt. 1 000             
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3. 

Wkłady workowe j/u do ssaków o 
poj.1000 ml 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 będącymi 
na wyposażeniu szpitala. W przypadku 
zapotrzebowania na dodatkowe pojemniki 
i mocowanie podczas trwania umowy 
oferent uzupełni brakujące ilości 
nieodpłatnie. 

  szt. 1 000             

4. 

Zestaw do odsysania złożony z wkładu 
workowego 1000ml (opisanego j/w) oraz 
drenu długość 1,8m; średnica wew. 5.8 
ze. 8.3 mm; zakończonego wyjmowalnym 
łącznikiem schodkowanym z przesuwnym 
regulatorem siły ssania zapakowany 
oryginalnie przez producenta w jednym 
opakowaniu folia-papier. 

  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)  
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Pakiet nr 60 – Prowadnice          
           

Lp 

Nazwa 

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Prowadnice jednorazowego użytku 
wykorzystywane w różnego typu 
punkcjach pod kontrolą USG. Zestawy 
zawierają bez lateksową osłonę CIV- 
Flex, żel oraz elastyczne opaski mocujące. 
Prowadnice akceptują  igły 14-23G oraz 
8,5 Fr   

Op 
(24 
szt) 4             

  Razem :                   

           
           

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

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

do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczątką imienną)  
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Pakiet nr 61-  Obłożenia chirurgiczne 

           
Lp. Nazwa  Producent / 

Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 Zestaw jałowy do operacji biodra, serweta 
główna wykonana z włókniny 
trójwarstwoawej o gramaturze min. 
66g/m² a w obszarze wzmocnień 140g/m², 
wodoszczelność na całej powierzchni 
serwet głównych powyżej 200cm H2O. 
Wytrzymałość na mokro i sucho 
min.200kPa, chłonność400%.                                    
Minimalny skład zestawu: 
-2x serweta na stolik narzędziowy min 
140 x 190 cm 
-1x serweta na stolik Mayo min. 
80x145cm 
-1x serweta dolna min. 190x300cm z 
przylepnym wycięciem U 15x116 (+/- 
5cm), ze wzmocnieniem chłonnym min. 
75x115cm ze zintegrowanymi  2 
podwójnymi organizatorami na przewody 
-1x serweta górna min 180x250cm 
przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 
min. 65x35cm, zintegrowany 1  podwójny 
organizator przewodów 
-1x serweta nieprzylepna 
min.90x90cm,pełno barierowa 
-1x stokineta 30x122(+/-2cm),elastyczna, 
2-warstwowa, antypoślizgowa 
-2xtaśma przylepna 9x50cm 
-2xręcznik chłonny min.20x30cm 

  sztuk 140             
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2 Zestaw do operacji TUR. 
Minimalny skład zestawu: 
-1xserwta na stolik narzędziowy min. 
140x190cm 
-1xtaśma lepna9x50cm 
-2xręcznik chłonny min30x20cm 
-1xserweta główna o rozmiarze 
175x290x242cm,ze zintegrowanymi 
nogawicami,z przylepnym otworem 
brzusznym śr. 8cm, z otworem na prącie 
śr. 5cm, osłona na palec, z torbą na płyny 
z filtrem i portem do ssaka, trokami do 
regulacji worka. 

  sztuk 600             

3 Sterylne obłożenie uniwersalne z 
minimum dwuwarstwowego laminatu 
nieprzemakalnego, barierowego (warstwa 
zewnętrzna chłonna ) o gramaturze min 
58g/m².Odporność na przenikanie płynów 
min.150cmH2O , odporność na 
rozerwanie min. 170kPa 
Minimalny skład zestawu : 
1x serweta na stolik narzędziowy 
140x190cm 
2x ręcznik do rąk 30x40cm 
1x taśma klejąca włókninowa 9x50cm 
1x serweta na stolik Mayo 77x142cm 
2x serweta boczna przylepna 75x90cm 
1x serweta dolna przylepna 175x175cm 
1x serweta górna przylepna 150-160x240-
260cm 

  kpl 3000             
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4 Sterylny zestaw uniwersalny  
wzmocniony z fartuchami. 
Skład zestawu: 
1 x serweta na stolik narzędziowy 
140x190 cm z folii PE 50μm  ze 
wzmocnieniem chłonnym 
1 x serweta na stolik Mayo 85x145 cm +/- 
5 z folii PE ze wzmocnieniem z 
polipropylenu 
2 x serweta  90x75cm ze wzmocnieniem 
60x25 cm przylepna na dłuższym boku 82 
+/- 2 cm 
1 x  serweta 240x150 cm ze 
wzmocnieniem 67x25 cm przylepna na 
dłuższym boku 82 +/- 2 cm  ze    
zintegrowanym podwójnym uchwytem na 
przewody 
1 x  serweta  175x190 cm ze 
wzmocnieniem 67x25 cm  przylepna na 
krótszym boku 98 +/- 2 cm     ze 
zintegrowanym podwójnym uchwytem na 
przewody 
1 x  taśma lepna włokninowa 9x50 cm 
2 x ręcznik chłonny celulozowy z 
mikrosiecią zabezpieczająca przed 
rozrywaniem 20x30 cm  
 1x uchwyt na przewody typu rzep  
14x2,5 cm 
 3x Fartuch chirurgiczny z włókniny 
SMMMS, o gramaturze  35 g/m2, 
wzmocniony w części przedniej i 
rękawach, gramatura w miejscu 
wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy  
klejone w obszarze krytycznym, 
zakończone elastycznym mankietem, krój 
prosty. Rzep o długości min. 15 cm. 
Obszar krytyczny: penetracja wody – min. 
175 cmH2O. Rozmiar 1x L  cm  i 2x XL 
Serwety okrywające pacjenta , wykonane 

  kpl 500             
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z  chłonnego (na całej powierzchni)  
bilaminatu o niskiej gramaturze  
max.58g/m2  i wysokiej odporności 
przenikanie płynów > 200 cm H2O, o 
niskim współczynniku pylenia≤1,9 log10.  
Fartuch w rozmiarze L zapakowany 
dodatkowo we włókninę i umieszczony na 
wierzchu (na osłonie osłoną na stolik 
narzędziowy, która stanowi owinięcie dla 
pozostałych składników zestawu ). 
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5 Zestaw naczyniowy. 
Minimalny skład zestawu: 
-1xserweta na stolik instrumentariuszki 
140x190 cm 
-1xfartuch chir. rozmiar L 
-2xfartuch chir. rozmiar XL 
-1xserweta na stolik Mayo 80x142cm(+/-
3cm) 
-1xkieszeń na instrumenty 
jednokomorowa 41x33cm z folii PE 
-20xkompresy 17N 16W 10x10cmz nitką 
RTG 
-20xtupfery z nitką RTG 20x20kule o śr 
3cm 
-1xostrze nr10 
-1x ostrze nr 20 
-1x folia operacyjna pow. całkowita 
38x25cm, powierzchnia lepna 28x25cm 
-1x taśma przylepna 50x9cm 
-1xopatrunek chłonny samoprzylepny 
10x20cm 
-1x pojemnik na płyny 500ml 
-3x serweta 75x93cm ze wzmocnieniem 
chłonnym, przylepna na dłuższym boku 
-1x serweta 196x196cm ze 
wzmocnieniem chłonnym, przylepna, 
-1 organizator przewodów z podwójną 
blokadą przypadkowego otwarcia 
-1x serweta 152x260cm ze 
wzmocnieniem chłonnym, przylepna  
-1 organizator przewodów 
Serwety okrywające pacjenta wykonane z 
wielowarstwowej włókniny 
polipropylenowej typu SMS o 
gramaturze43g/m² ze wzmocnieniem 
chłonnym z włókniny i laminatu o 
gramaturze min. 115g/m².   W obszarze 
wzmocnienia odporność na penetrację 
płynów min. 200cm H2O, odporność na 

  kpl 100             
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rozerwanie na mokro/sucho min. 250 kPa, 
absorpcja wzmocnienia min.400%.                              
Serwety w części niekrytycznej 
,,oddychające „ , paro przepuszczalne, 
posiada min.3 etykiety samoprzylepne 

        
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 62- Sterylne fartuchy chirurgiczne          
           

Lp   Nazwa                                                                                                                        

Producent/Naz
wa handlowa 

produktu 
oferowanego 

j. m. Ilość Cena 
Jednostkowa

Netto 

Cena 
Jednostkowa

Brutto 

Wartość netto Stawka 
VAT 

Wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Fartuch chirurgiczny sterylny z włókniny 
typu SMS,o gramaturze 35g/m2 . Rękawy 
fartucha klejone na całej długości, 
zakończone poliestrowym, niepylącym 
mankietem, sposób i konstrukcja p 
ozwalająca na nałożenie fartucha z 
zachowaniem jałowości zarówno z przodu 
jak i z tyłu operatora, zapięcie pod szyją 
na rzep, duży zakres regulacji-rzep 
minimum 16cm. Wskaźnik odporności na 
penetrację płynów powyżej 45cm 
H2O.Podwójnie pakowane (włóknina i 
torebka papierowo -foliowa ) rozmiar S/M 
, L ,XL/XXL   szt. 10 000             
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2 

Fartuch chirurgiczny sterylny z włókniny 
typu SMS, o gramaturze 35g/m2 ze 
wzmocnieniami z folii PE w części 
przedniej i na rękawach. Rękawy fartucha 
klejone na całej długości, zakończone 
poliestrowym ,niepylącym mankietem, 
sposób i konstrukcja pozwalająca na 
nałożenie fartucha z zachowaniem 
jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu 
operatora, zapięcie pod szyją na rzep, 
duży zakres regulacji-rzep minimum 
16cm. Wskaźnik odporności na penetrację 
płynów powyżej 45cm H2O a w obszarze 
wzmocnień powyżej 100 cm H2O 
.Podwójnie pakowane (włóknina torebka 
papierowo -foliowa)rozmiar S/M , L 
,XL/XXL    szt. 8 000             

 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)  

 
 
  
Pakiet nr 63-Obłożenia specjalistyczne           
PARAMETRY OGÓLNE DO ZESTAWÓW: 
 
Zestawy zgodne z normą EN13795 1-3, serwety na poziomie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej 
powierzchni, PP+PE (bez wiskozy i celulozy), min. 55g/m2, chłonność laminatu min. 156ml/m2. W obszarze krytycznym gram. 110g/m2 i 
chłonność laminatu min. 542 ml/m2. Klasa palności serwet I. Zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw z 
min.2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności. Opisy na zestawach w j. Polskim. 
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Lp Nazwa                                                                                                                        

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1. 

Jałowy zestaw do operacji szyi, w 
składzie: 
1 x serweta na stolik narzędziowy 
140x190 cm (+/-10cm), wykonana z folii 
PE ze wzmocnieniem chłonnym min. 
75x190 cm, gramatura w części 
wzmocnionej min. 90 g/m2 
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 
składana teleskopowo, folia piaskowana, 
ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x145 
cm, gramatura w części wzmocnionej 
min. 90 g/m2 
1 x serweta przylepna 200 x 300 cm, 
otwór "U" 6,5 x 55 cm z dodatkowym 
padem chłonnym w miejscu krytycznym 
1 x serweta przylepna 240 x 150 cm z 
dodatkowym padem chłonnym w miejscu 
krytycznym 
5 x serwety z gazy z chipem RTG 45 x 45 
cm 4 warstwy 20 nitek biała, wstępnie 
prane 
100 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 
12 warstw 17 nitek, przwiązane a 20 szt 
1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm  
10 x tupfer twardy z gazy RTG 8 x 8 cm, 
w tekturowym pudełku z przegródkami 
1 x ostrze do skalpela nr 15 
1 x ostrze do skalpela nr 11 
1 x opatrunek chłonny przylepny 10 x 8 
cm 
1 x opatrunek chłonny przylepny 15 x 8 
cm 
1 x uchwyt do ssaka Yankauer   14/4,67 
CH/mm 20/6,67 CH/mm  270 mm 

  

zest 100             
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1 x dren do ssaka  21/7,00 CH/mm 
30/10,00 CH/mm 300 cm  
1 x elektroda czynna monopolarna 320 
cm 1 PIN 
1 x pojemnik plastikowy 250 ml 
czerwony 
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 
1 x uchwyt rzepowy 2 x 23 cm 
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 
1 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm 
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2 

Jałowy zestaw laryngologiczny I, w 
składzie:                                                                                                  
1 x serweta na stolik narzędziowy 
140x190 cm (+/-10cm), wykonana z folii 
PE ze wzmocnieniem chłonnym min. 
75x190 cm, gramatura w części 
wzmocnionej min. 90 g/m2 
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 
składana teleskopowo, folia piaskowana, 
ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x145 
cm, gramatura w części wzmocnionej 
min. 90 g/m2  
1 x serweta przylepna 125 x 150 cm z 
wycieciem U 6,5 x 40 cm oraz 
dodatkowym padem chłonnym w miejscu 
krytycznym 
1 x  serweta przylepna 200 x 200 cm z  
padem chłonnym w miejscu krytycznym 
4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm 
1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 

  

zest 100             

3 

Serweta do operacji przegrody nosowej 
225 x 235 cm z otworem 8 x 18 cm oraz 
dodatkowym padem chłonnym w miejscu 
krytycznym 

  

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 64  –Bakteriobójcza folia chirurgiczna, markery do skóry chirurgiczne – j/u  
 

           

Lp Nazwa  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

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. 300            

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 65– Przezskórna endoskopowa gastrostomia  

           

Lp Nazwa  

Producent / 
Nazwa 
handlowa 
produktu 
oferowanego 

J.m. Ilość 
cena 
jednostkowa 
netto 

cena 
jednostkowa 
brutto 

wartość netto 
stawka 
VAT 

wartość brutto Nr katalogowy 

1 

Zestaw PEG Ch 14,18/40 c. Części 
składowe:                                       
Przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o 
długości 40 cm z linią kontrastującą w 
promieniach RTG z nadrukowanym 
rozmiarem. Płytka zewnętrzna wykonana 
z silikonu, służąca do umocowania 
zgłębnika oraz zabezpieczająca przed 
zagięciami zgłębnika dla maksymalnego 
komfortu pacjenta. Zacisk 
zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej 
pozycji zgłębnika. 
Skalpel,  
Punkcyjna igła wprowadzająca z trokerem 
Nić trakcyjna z pętlą do wygodnego i 
bezpiecznego połączenia z pętla 
zgłębnika.  Poliutretanowy lącznik do 
żywienia ENFit. Zacisk do regulacji 
przepływu.   szt. 100            

2. 

Strzykawka 3-częściowa, enteralna  
ENFIT 60 ml. Kompatybilna z 
powyższym zestawm.   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 66  – Zestaw do zakładania szwów  

Lp Nazwa produktu 

Producent / 
Nazwa 

handlowa 
produktu 

oferowanego J.m. Ilość 

cena 
jednostkowa 

netto 

cena 
jednostkowa 

brutto wartość netto 
stawka 
VAT wartość brutto Nr katalogowy 

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 1200            

  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)   

 


