
SWZ SPZOZ/PN/02/2021 

 

Załącznik nr 2 do SWZ SPZOZ/PN/02/2021 – formularz cenowy 

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

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawk

a VAT  
Wartość brutto Producent 

1 
Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej  

śr. 1,15mm typ II 
 szt 30 

      

2 

Opatrunek foliowy z PTFE do operacji 

plastycznych przegrody nosa,  

wym. 35-45mm x 35-45mm, gr. 0,6-0,7mm 

 szt 50 

      

3 
Przyrząd do drenażu ucha środkowego typ III z 

szerokim mankietem 
 szt 10 

      

4 
Opatrunek foliowy z kauczuku przeźroczysty -  

sylikonowy 40x40x0,5mm 
 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 2  – Układy oddechowe do respiratora  
L
p 

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Układ oddechowy j.u., czysty mikrobiologicznie czysty 

lub sterylny, anestetyczny z PCV do respiratora, rury 

karbowane – wewnątrz gładkie, dł.1,6-1,8m ze złączem Y 

dla DOROSŁYCH, śr. 22mm  

 szt 800 

      

2 Układ oddechowy j.u. sterylny z PCV do respiratora,  

dł. 1,4-1,5m ze złączem Y dla DZIECI, śr. 22mm  szt 40 
      

                                                                                                                                                              Razem:                                     

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

towaru” 

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  



do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  

 

 
 

Pakiet nr 3  – Układy oddechowe do  aparatu do znieczulenia 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość 

brutto 
Producent 

1 Układ oddechowy j.u. sterylny anestetyczny z PCV, rury 

karbowane – wewnątrz gładkie (dł. 1,6-1,8m plus trzecia 

dodatkowa,  dł. 0,6-0,9m z workiem 1,5-2l) ze złączem Y 

oraz kolankiem dla dorosłych, śr. 22mm 

 szt 800 

      

                                                                                                                                                                 Razem:                                  

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

towaru” 

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  

Pakiet nr 4 – Osprzęt do rurek intubacyjnych 
L

p 
Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość 

brutto 
Producent 

1 

Przedłużacz z obrotowym złączem kolankowym 

rurki intubacyjnej i portem do odsysania  

dł. 10-15cm z elastyczna (gumową) zatyczką 

 szt. 500 

      

2 
Złączka kolankowa do rurek intubacyjnych z portem 

do odsysania z elastyczna (gumową) zatyczką 
 szt. 1 000 

      

3 Rurka - przedłużacz 8-10cm  szt. 400       

                                                                                                                                                                       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 – Strzykawka do pobierania krwi sterylna 
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Strzykawka do pobierania próbki krwi z wkłucia 

tętniczego do badania gazometrycznego (wysycona 

heparyną) z nasadką zabezpieczającą próbkę 

 szt 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)  

 

 

 

Pakiet nr 6 – Dreny, cewniki (jałowe) 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość 
brutto 

Producent 

1 Dren łącznikowy z PCV, sterylny, opakowanie 

wewnętrzne folia i zewnętrzne folia – papier, końcówki 

żeńskie doklejane, średnica 7mm CH 28, dł. 3,5 metra 

 szt 10 000 

      

2 Zestaw do odsysania pola operacyjnego, dren o dł. 270cm 

i 24CH, końcówka do odsysania z systemem filtrowania, 

w zestawie 2 filtry i 3 końcówki  1-prosta i 2- zagięte, 

sterylne.  

 szt 200 

      

3 Końcówka jałowa do odsysania pola operacyjnego typu 

Poole, długość 22cm, Ch20 – podwójne opakowanie folia-
 szt 200 

      



papier w zestawie z drenem o dł 210cm. 

4 Końcówka jałowa do odsysania pola operacyjnego typu 

Yankauer, zagięta, długość końcówki minimum 25cm, 

Ch15-Ch28 z kontrolą odsysania, sterylna, opakowanie 

wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier 

 szt 6 000 

      

5 Końcówka jałowa do precyzyjnego odsysania pola 

operacyjnego, zagięta, długość końcówki minimum 25cm, 

Ch12, sterylna, opakowanie wewnętrzne folia i 

zewnętrzne folia-papier 

 szt 3 000 

      

6 Sterylny jednorazowy miękki dren łączący 

mikrokońcówkę do odsysania z standardowym drenem, 

wyposażony w klips umożliwiający przypięcie do 

obłożenia, zapobiegający zsuwaniu się końcówki, dł 62cm 

 szt 100 

      

                                                                                                                                                                           Razem:                              

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

towaru” 

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

do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczątką imienną) 

Pakiet nr 7– Dreny, cewniki (jałowe)  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Dreny THORAX do drenażu 

opłucnej  Ch22-Ch30 

 szt 150       

2 Dreny Kehra Ch10-24,  

dł. od 50cm 

 szt 200       

3 Cewnik do drenażu jamy otrzewnej 

z trokarem, rozmiar Ch10-Ch18 

 szt 300       

4 Cewnik do drenażu klatki 

piersiowej z wewnętrznym trokarem 

– rozmiar Ch20-32 

 szt 200       

5 Cewnik Pezzer – rozmiar Ch20-38  szt 100       

 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 8  – Jednorazowe worki na wymioty  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Jednorazowe worki na wymioty z 

mankietem usztywnionym 

 

 szt 8 000       

 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– Zgłębniki do żywienia dojelitowego     
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Poliuretanowy zgłębnik BENGMARK do 

żywienia dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/145 

 szt 20       

2 Poliuretanowy zgłębnik do żywienia 

dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/110 

 szt 20       

3 Zgłębnik PUR z prowadnicą z portem do 

odbarczania rozm. CH 14/110 

 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 10  –  Taśma falista – sączki do drenażu ran 
 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Taśma falista – sączki do drenażu zainfekowanych ran 

z agrafką, długość drenu 400mm, szerokość 30mm 

 szt 400       

        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 – Kaniula dotętnicza 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Kaniula dotętnicza typu wenflon  

20G/1,10mmx45mm 

 szt 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)  

 



SWZ SPZOZ/PN/02/2021 

 

 

 

Pakiet nr 12 – Wskaźniki wieloparametrowe, testy, taśmy do stylizatora  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu 

sterylizacji tlenkiem etylenu MVI-E2 250 

pasków/500 wskaźników  

 

 
 

 

op 

 

  160 

       

 2 Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu 

sterylizacji parą wodną MVI-S-134oC/3,5min, 

121oC/8min 240 pasków/480 wskaźników  

  

op 

 

800 

       

 3 Weryfikacja parametru procesu – wskaźniki 

emulacyjne TST – sterylizacja parowa – klasa 6 

– 134oC/7min, 121oC/20mi – 200szt- 

samoprzylepne 

  

op 

 

  35 

       

 4 Kontrola wsadu – Load Check PCD – 

wskaźniki w technologii klasy 6 – 134oC/7min, 

121oC/20mi – 400szt + PCD 

  

op 

 

 10 

       

 5 Taśmy ze wskaźnikiem – sterylizacja parowa – 

19mm/50m, wzmocniona – 1 rolka 

  

szt 
 

600 

       

 6 Taśma neutralna 19mm/50m – wzmocniona – 

 1 rolka 

 szt    1000        

 7 Plomby do kontenerów ze wskaźnikiem 

procesu sterylizacji parowej – niebieskie - 

100szt 

  

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)  

 
 



Pakiet nr  13 –  Zestaw do wkłucia centralnego  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent  

 1 Zestaw powinien zawierać co najmniej: 

gaziki / tampony do mycia pola - (6szt) 
kompresy / gaziki 7,5 x 7,5 -   (6szt) 

narzędzie do mycia - (1szt) 
strzykawka (perforowana 5ml) 

igła do nabrania leku – (1szt) 
igła do znieczuleń – (1szt) 

imadło do szycia – (1szt) 
skalpel / nożyk – (1szt) 

opatrunek – (1szt) 
serweta min. 45cm x 75cm – (1szt) 

serweta z otworami min. 45cm x 75cm - (1szt) 

  

 
 

 
op 

 

 
 

 
1 400 

       

 2 Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego – skład 

zestawu: 

* 1 para rękawiczek nitrylowych M 
* 1szt serweta włókninowa 45x72cm 

* 1 kleszczyki plastikowe 14cm 
* 5szt kompres z gazy bawełnianej 7,5x 7,5cm 

* 4szt tampon z gazy bawełnianej (tupfer) wielkość 

śliwki 
* 1szt pęseta plastikowa 12,5cm 

*1szt serweta włókninowa 60x60cm z centralnym 

otworem  z rozcięciem (barierowa) 
* 1szt żel poślizgowy w saszetce 2,7g 

*1szt strzykawki z wodą destylowaną i gliceryną 10ml 
*opakowanie tacka typu blister z wgłębieniem na płyny  

 

  

 

 

 

 

 

op 

 

 

 

 

 

 

1 500 

       

 3 Zestaw do zmiany opatrunku – skład zestawu:  

*1szt pęseta plastikowa zielona 12,5cm 
*1szt pęseta plastikowa niebieska 12,5cm 

*6szt tampon z gazy bawełnianej (tupfer) wielkości śliwki 

  

op 

 

3 400 

       

 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 14– Cewniki Foley’a 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Cewnik operacyjny Foleya z dużym balonem 

uszczelniającym 50-80ml     rozmiar: CH 16-26, 

cewnik ma posiadać 4 otwory. 

 szt 500 

      

                                                                                                                                                              Razem:                       

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  

 

Pakiet 15– Zbiornik na wydzieliny z drzewa oskrzelowego    
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 

brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

 1 Zbiornik na wydzieliny z drzewa 

oskrzelowego do stosowania z 

bronchoskopoem -  poj  70-80 ml  

 szt 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  16- łyżki do laryngoskopu j/u 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

 1 łyżka jednorazowego użytku typu Macintosh do 

laryngoskopu, plastikowe nr2,3,4 

 Szt. 3000       

 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 17- Prowadnice  sterylne do trudnych intubacji typu BOUGIE 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

 1 Prowadnica śr. 5mm/ dł. 800mm  szt 400       

 2 Prowadnica sr. 3,3mm/dł .600 mm  szt 20       

 Razem:                                     

 

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

towaru” 

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

do składania oświadczeń woli  
wraz z pieczątką imienną)  
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Pakiet 18 - Pokrowce na łóżko szpitalne j/u 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

 1 Pokrowce na łóżko szpitalne z bezbarwnej folii 

LDPE gr. ok 0,02mikrona. Wymiar 

320x100x50cm. Wymiar powinien pozwalać na 

zakrycie całego łóżka wraz z jego poręczami i 

pościelą. 

 szt 4 000       

            

 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 19 – Sprzęt jednorazowy różny  
Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Zgłębnik żołądkowy z PCV sterylny          

 Ch 12 – Ch 20 (dł. 1000mm)  szt 2400       

 Ch 22 – Ch 32 (dł. 1000mm)  szt 600       

2 Zgłębnik dwunastniczy z PCV sterylny          

 Ch 08 – Ch 20 (dł. 800mm)  szt 200       

3 Szpatułki drewniane do języka – (opak. 100szt)  op. 500       

4 Kieliszki plastikowe na leki – (opak. 75 szt)  Op. 8000       

5 Kieliszki szklane na leki  szt 200       

6 Szpatułki laryngologiczne (pakowane indywidualne) 

sterylne (opak. 100szt)  

 op. 100       

7 Opaska ident. dla niemowląt  szt 4000       

8 Opaska ident. dla dorosłych  szt 1500       

                                                                                                                                                                            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 – Sprzęt jednorazowy – różny  -  cewniki i inne 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Cewnik Foley j.u. jałowy           

a) Ch 06 - Ch 10 balon silikonowany 3-5ml  szt. 400       

b) Ch 12 - Ch 24 balon silikonowany 5-15ml  szt. 10 000       

c) Ch 26-30 balon silikonowy 10-30ml  szt. 100       

2 Korki do cewników Foleya – sterylne  szt. 4  000       

3 Cewnik Nelaton j.u. jałowy          

a) Ch 06-24  szt. 2 200       
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4 Cewnik Tieman j.u. jałowy          

a) Ch 10-24  szt. 1 400       

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  21 – Sprzęt jednorazowy różny (worki urologiczne, zestawy do lewatywy) 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 
Worek urologiczny do zbiórki moczu i poj. 

2000ml ze spustem i podziałką co 100ml sterylny  
 szt 24 000       

2 
Woreczek do pobierania moczu j/u sterylny dla 

chłopców i dziewczynek samoprzylepny 
 szt 6 000       

3 
Wieszak na worek urologiczny do poz. 1 

jednoczęściowy 
 szt 2 000        

4 
Zestaw do lewatywy j.u. (kanka z kilkoma 

otworami) 
 szt 4 000       

5 Kanka do odbytu Ch 24 dł.40cm  szt. 100       

6 Cewnik do karmienia j.u. jałowy (dł. 400mm)          

a Ch 06-10  szt. 3 000       

                                                                                                                                                                              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 22 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych – Sterylny  
L

p 
Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Przedłużacz do pomp infuzyjnych biały -  150cm  szt. 24 000       

2 Przedłużacz do pomp infuzyjnych czarny -  150cm  szt. 24 000       

4 Przedłużacz do pomp infuzyjnych  - 25-30cm  szt. 800       

                                                                                                                                                                             Razem:            
   

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

towaru” 

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  

Pakiet nr 23 – Worki na zwłoki 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 
Worki czarne na zwłoki  

(grubość folii min. 0,16mm, szer. 90cm x dł. 230cm + 

2 pary rękawic) Zamykanie: 

   

      

 - zamek błyskawiczny  szt 1000       

 - taśma samoprzylepna  szt 1000       

2 
Worki na zwłoki dla noworodków (dzieci)  

70 x 40cm (+/-10cm) na zamek błyskawiczny białe 
 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 24 – Włókniny 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 
Włóknina sterylizacyjna o gramaturze min 

60g/m2  zielona 
   

      

 Rozm. 50 x 50cm  arkusz 4 000       

 Rozm. 75 x 75cm  arkusz 10 000       

 Rozm. 100 x 100cm  arkusz 20 000       

 Rozm. 120 x 120cm  arkusz 400       

2 
Włóknina sterylizacyjna o gramaturze min 

60g/m2 niebieska 
   

      

 Rozm. 50 x 50cm  arkusz 4 000       

 Rozm. 75 x 75cm  arkusz 10 000       

 Rozm. 100 x 100cm  arkusz 20 000       

 Rozm. 120 x 120cm 
 arkusz 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 25 – Rękawy sterylizacyjne 
 

Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

 
Rękawy papierowo – foliowe, naniesione wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną, formaldehydem, tlenkiem etylenu. Papier o 

gramaturze 70g/m2. Folia minimum pięciowarstwowa, przeźroczysta, grubość nie większa niż 55 mikrometry, zgrzewalna w 



temperaturze 160-190oC. Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania. Niezwilżalność papieru wodą powyżej 40s. 

Wytrzymałość folii na rozdarcia mniejsza niż 300mN, rozciągliwość nie mniej niż 70%. 
           

1 
Rękawy papierowo – foliowe płaskie 

    
      

 
Rozm. 7,5cm x 200m 

 
 szt. 50 

      

 
Rozm. 12,5cm x 200m 

 
 szt. 120 

      

 
Rozm. 15cm x 200m 

 
 szt. 100 

      

 
Rozm. 20cm x 200m 

 
 szt. 70 

      

2 
Rękawy foliowo – papierowe z zakładką (fałdą) 

 
   

      

 
Rozm. 7,5cm x 2,5cm x 100m 

 
 szt. 40 

      

 
Rozm. 15cm x 5cm x 100m 

 
 szt. 70 

      

 
Rozm. 20cm x 5cm x 100m 

 szt. 50       

 
Rozm. 25cm x 6,5cm x 100m 

 szt. 40       

 
Rozm. 30cm x 6,5cm x 100m 

 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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0Pakiet nr 26 – Przyrządy do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS. 

jałowy j.u., bez ftalanów 
 szt. 300 000       

2 Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów , 

jałowy j.u. bez ftalanów 
 szt 12 000       

                                                                                                                                                                                   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 27– Kaniule do wlewów dożylnych 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 

Kaniula do wlewów dożylnych sterylna j.u. 

rozm. 0,6 – 0,7 (neoflon), ze zdejmowanym 

uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do 

naczyń, bez portu 

 szt 7 000 

      

                                                                                                                                                                              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 28 – Kaniule do wlewów dożylnych 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 
Kaniule do wlewów dożylnych sterylne j.u. z 

zamknięciem portu bocznego w następujących 

kolorach: 

   

      

 rozm. 0,8 – 0,9 – (niebieski)  szt. 60 000       

 rozm. 1,0 – 1,1 – (różowy)  szt. 60 000       

 rozm. 1,2 – 1,3 – (zielony)  szt. 14 000       

 rozm. 1,4 –1,5 – (biały)  szt. 800       

 rozm. 1,6 – 2,0 (szary, pomarańczowy)  szt. 1 200       

2 
Koreczek do weflonów Luer Lock (kompatybilne 

do w/w kaniuli) pojedynczo pakowane 
 szt. 150 000 

      

                                                                                                                                                                                    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 29 – Elektrody EKG 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Elektroda EKG do monitorowania 24h  do badań 

holterowskich 
 szt. 70 000       

2 Elektroda do testów wysiłkowych dla dorosłych  szt 110 000       

3 Elektroda EKG do monitorowania 24h dla 

noworodków 
 szt.   3 000       

                                                                                                                                                                                  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  
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wraz z pieczątką imienną)  

 

Pakiet nr 30 – Kraniki trójdrożne 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Kranik trójdrożny j.u. jałowy wysokociśnieniowy 

ma posiadać wyczuwalny i optyczny indykator 

pozycji otwarty / zamknięty 

 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 31 – Rękawice 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, 

AQL=1,5 sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, 

poziom protein< 80ug/g, badania na 

przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 16 

– rozmiar  od 6,0 –9,0 - sterylne 

 

para 40 000 

      

2 Rękawice foliowe (op. – 100szt) damskie i męskie 

– powierzchnia mikroporowata 

 
op 1000       

3 Rękawice chirurgiczne, latexowe, bezpudrowe z 

wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze 

sieci AQL=1,0, anatomiczne z poszerzoną częścią 

grzbietową dłoni, poziom protein <50ug/g, 

mankiet rolowany, opakowanie foliowe, 

próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów 

zgodnie z ASTM F 1671, badania na 

przenikalność substancji chemicznych zgodnie z 

EN-374-3, badania na przenikalność cutostatyków  

 

para 10 000 

      



– rozmiar od 6,0 – 9,0 - serylne 

4 Rękawice chirurgiczne, lateksowo – nitrylowe, 

bezpudrowe, trójwarstwowe, AQL po 

zapakowaniu <1,0 sterylizowane radiacyjnie, 

anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom 

protein < 50ug/g, mankiet rolowany z podłużnym 

i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie 

podwójne, foliowe, próżniowe, badania na 

przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 

1671 – rozmiar 6,0-9,0 

 

para 20 000 

      

5 Rękawice chirurgiczne-poliizoprenowe, 

bezlateksowe, bezpudrowe, AQL<1,0 

sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z 

poszerzoną częścią grzbietową dłoni. 

Przeznaczenie dla osób uczulonych na lateks, 

rozmiar 6,0-9,0. 

 

para 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)  

Pakiet nr 32 – Cewniki do odsysania  
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 odsysania górnych dróg oddechowych z kilkoma otworami j.u. jałowy , dł. 40-60cm (2 otwory boczne, 1 centralny) 

 
Rozmiary od Ch 08 – Ch22   

(numeracja co 2) 
 szt. 54 000 

      

2. 
Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z końcówką zakrzywioną j.u. jałowy, dł. 50 - 60cm (otwory jak wyżej) 

 
Rozmiary od Ch 12 – Ch 16 

(numeracja co 2 )  szt. 1 400 
      

3. 
Łączniki do odsysania z regulacją siły ssania 

jałowe 
 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  
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do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  

 

Pakiet nr 33 – Przyrządy do podawania tlenu przez nos 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 Przyrząd do podawania tlenu przez nos 

z drenem 2,5 – 3,0mb sterylny 
 szt. 12 000       

                                                                                                                                                                                  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 nr34 – Rękawice nitrylowe 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Rękawice nitrylowe S, M, L, XL (op. - 100szt)  

 
op. 36 000 

      

                                                                                                                                                                               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 35 – Sprzęt endoskopowy 
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 przezskórnej endoskopowej gastrostomii 

w wersji „Pull” w rozmiarach 18Fr, 20Fr i 24Fr, 

wykonany z sylikonu z możliwością usunięcia 

zestawu przezskórnego (bez konieczności 

wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w 

port typu „Y” z niezależnymi portami do 

odżywiania i podawania leków z klamrą 

pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu.  

Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, 

pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania 

drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet 

gazików z otworem  

  

 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

 

70 

      

2 Klipsy hemostatyczne j.u. z klipsem załadowanym 

do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 

11mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i 

zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym 

uwolnieniem, dostępne w długościach 

pozwalających na stosowanie w gastro i 

kolonoskopie, min. śr. kanału roboczego  2,8mm – 

opakowanie 10szt 

  

 

 

opak. 

 

 

 

15 

      

3 Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawiera 

7 podwiązek wykonanych z materiału 

hypoalergicznego, głowica wyposażona w 

metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem 

do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem 

do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z 

mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu 

uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do 

współpracy z endoskopem o śr. 8,5-11,5mm 

 (4 zestawy w opakowaniu)  

  

 

 

 

opak.  

 

 

 

 

12 

      

4 Zestaw wymienny do gastroskomii balonowej 

wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną 

nakładką prostą lub zagięta o śr.18Fr, 20 Fr, 22Fr 

  

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  
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wraz z pieczątką imienną)  

 

Pakiet nr 36 – Pojemniki plastikowe na zużyty sprzęt medyczny z polem do opisu 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Jednorazowy pojemnik plastikowy 0,7 – 0,8 L  

na zużyte igły 
 szt 12 000       

2 Jednorazowy pojemnik plastikowy 5L 

na zużyty sprzęt 
 szt 3 000       

                                                                                                                                                                              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 37 – Rurki intubacyjne zbrojone 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Rurka intubacyjna zbrojona rozmiar 5-9  

(z mankietem) 
 szt 700       

                                                                                                                                                                            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 38 – Dren do pompy objętościowej BRAUN   
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Dren do pompy objętościowej typu Infusomat 

Space Line f. Braun, wykonany z PCV bez DEHP, 

ostry kolec nakłuwający, łatwa penetracja, 

wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, 

odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, 

zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt 

komory kroplowej, idealnie przeźroczysta, górna 

część komory idealnie dostosowana do założenia 

czujnika kropli, elastyczna dolna część o dużej 

pojemności, 

kroplomierz: 20 kropli 1ml +/-0,1ml (woda dest.), 

zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 

15µm – filtr, 

zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym 

wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, 

długość całkowita 300cm.     

 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 39 – Podkłady higieniczne 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Podkłady higieniczne celulozowe 2-warstwowe gr. 

min. 22g/m² szer. 60 cmx80 mb (dzielona na listki 

0,5 mb)    

 op 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 40 – Zestawy do automatycznego wstrzykiwania 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego 

wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT D – komplet, 

na który składają się dwa oddzielnie pakowane 

zestawy w tym: 

A: 

* 1 x wkład o pojemności 200ml 

* 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm, z 

jedną zastawką antyzwrotną, z trójnikiem Y, gdzie 

długość ramion trójnika Y jest odpowiednio;  

dla odgałęzienia po stronie kontrastu – 10cm i dla 

odgałęzienia po stronie roztworu NaCl - 25cm 

* złącze szybkiego napełniania typu „J” 

 

B: 

* 1 x wkład o pojemności 200ml 

* 1 x ostrze typu „Spike” 

* 1 x złącze szybkiego napełnienia typu „J” 

 kpl 4 000 

      

                                                                                                                                                                              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 41 -  Pieluchomajtki 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

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

a Rozmiar M – obwód pasa 80-100  szt 15 000       

b Rozmiar L – obwód pasa 100 - 140  szt 35 000       

c Rozmiar XL – obwód pasa powyżej 140  szt 30 000       

                                                                                                                                                                              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 -  Podkłady chłonne 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Podkłady chłonne higieniczne z wkładką chłonną 

60x60cm (+/- 5 cm) 
 szt 3 000 

      

2 Podkłady chłonne higieniczne z wkładką chłonną 

90x60cm (+/- 5 cm) 
 szt 1 500 

      

3 Podkłady chłonne higieniczne z wkładką chłonną 

100x180cm (+/- 10 cm) 
 szt 1 000 
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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 43 -  Testy, wskaźniki - Centralna sterylizacja 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  
jm 

 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

1 Niezawierający niebezpiecznych substancji 

toksycznych test kontroli skuteczności mycia 

mechanicznego w formie plastikowego 

arkusza z naniesioną z dwóch stron 

substancją testową zgodną z ISO/TS 15883-

5. Substancja naniesiona w sposób 

warstwowy oraz nierównomierny. Arkusz 

testowy do zastosowania z uchwytem 

zapewniającym kontrolę procesu mycia z 

czterech różnych kierunków, Test 

przeznaczony do sprawdzenia każdego typu 

zabrudzenia Oświadczenie producenta testu o 

możliwości stosowania w myjce 

ultradźwiękowej. Opakowanie po 100 sztuk. 

 
Op

. 
50 

      

2 Uchwyt wielokrotnego użytku, wykonany ze 

stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza 

testowego wskaźnika kontroli mycia 

mechanicznego, umożliwiający kontrolę 

procesu mycia z czterech różnych kierunków. 

Uchwyt w postaci otwieranego klipsa. 

 
Szt

. 
3 

      

3 Niezawierający niebezpiecznych substancji  Op 50       



toksycznych, nieprzylepny wskaźnik 

chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej 

w myjni-dezynfektorze w zakresie 

parametrów: 90°C – 5 min, integracja 

krytycznych parametrów procesu (czas, 

temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę 

przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu 

testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja 

wyniku. Zakres tolerancji na czas i 

temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN 

ISO 11140-1. Klasa potwierdzona dokument 

wystawionym przez producenta oraz 

nadrukowana na teście. Opakowanie -100 

sztuk 

. 

4 Gotowe do użycia testy do wykrywania 

pozostałości zanieczyszczeń białkowych 

gdzie w jednoelementowym przyrządzie do 

pobrania próby znajduje się wymazówka i 

substancja testowa. Nie dopuszcza się testów 

gdzie substancja testowa jest umieszczana w 

oddzielnej fiolce. W przypadku obecności 

białek, substancja testowa zmienia kolor już w 

5 sekund z jasnożółtej na niebieską. 

Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze 

stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga 

inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na 

poziomie 1µg. Opakowanie a’25 sztuk 

 
Op

. 
12 

      

5 Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający 

element spiralny w postaci rurki wykonanej ze 

stali nierdzewnej w obudowie wykonanej z 

tworzywa sztucznego. Z możliwością 

stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i 

kontroli biologicznej. 

 szt 2 

      

6 Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki 

rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający 

substancję testową w kolorze czarnym, 

wymagający zastosowania dodatkowego 

rękawa papierowo-foliowego lub torebki 

papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w 

zestawie). Opakowanie 250 szt. testów 

 
Op

. 
2 

      

7 Wysokochłonne papierowe wkładki  Op 12       
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absorpcyjne o gramaturze nie mniejszej niż 

80 g/m2, absorpcja wody nie mniejsza niż 120 

g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i 

EO, zawartość chlorków nie większa niż 

0,04% i siarczanów nie większa niż 0,07%, 

grubość co najmniej 270 µg, rozmiar 305 x 

610 mm, opakowanie a'1000 szt. 

. 

8 Torebki osłonowe, foliowe, wykonane z 

trwałego polietylenu, wydłużające czas 

przydatności materiału sterylnego, 

posiadające perforację zapobiegającą przed 

kondensacją. - 385 x 490 mm . opakowanie -

250 szt. 

 
Op

. 
10 

      

9 Torebki osłonowe, foliowe, wykonane z 

trwałego polietylenu, wydłużające czas 

przydatności materiału sterylnego, 

posiadające perforację zapobiegającą przed 

kondensacją. - 380 x 710 mm . Opakowanie 

250 szt. 

 
Op

. 
5 

      

10 Torebki osłonowe, foliowe, wykonane z 

trwałego polietylenu, wydłużające czas 

przydatności materiału sterylnego, 

posiadające perforację zapobiegającą przed 

kondensacją. - 380 x 760 mm. Opakowanie- 

250 szt. 

 
Op

. 
4 

      

11 Torebki osłonowe, foliowe, wykonane z 

trwałego polietylenu, wydłużające czas 

przydatności materiału sterylnego, 

posiadające perforację zapobiegającą przed 

kondensacją. - 585 x 765 mm . Opakowanie-

200 szt. 

 
Op

. 
8 

      

12 Szczotka do mycia narzędzi z rączką z 

tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie 

nylon. Op. -3 szt. 

 
Op

. 
5 

      

13 Szczotka do mycia narzędzi - dł. 22 cm - 77 

mm x 20 mm x 10 mm - extra sztywne włosie 

nylon. Op. -3 szt. 

 
Op

. 
10 

      

14 Specjalistyczna, dwustronna szczotka do 

czyszczenia osprzętu ortopedycznego - dł. 20 
 

Op

. 
5 

      



cm - śr. 8 mm / okrąg 45 mm - włosie klasy 

medycznej. Op. -3 szt. 

15 
Podajnik do taśm wskaźnikowych. Op - 2 rolki  szt 5       

16 Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi - 

przezroczyste - szer. 15 mm . Op -200 szt. 
 

Op

. 
2 

      

17 Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi - 

przezroczyste - szer. 30 mm. Op -200 szt. 
 

Op

. 
2 

      

18 Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny. 

Op - 10 szt. 
 

Op

. 
25 

      

19 Tabliczki identyfikacyjne z tworzywa 

sztucznego - 90 x 38 mm . Opakowanie -100 

szt. - dostępne w 10 różnych kolorach do 

wyboru Zamawiającego 

 
Op

. 
2 

      

          

RAZEM          

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

towaru” 

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli  

wraz z pieczątką imienną)  

 

Pakiet nr 44-  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 10 wraz z pożywką oraz zintegrowanym 

wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1, pozwalający na zwolnienie sterylizowanego wsadu bezpośrednio po zakończeniu cyklu 

sterylizacji. Czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego do 24 godzin w temperaturze 57°C. 

1 

Wskaźnik biologiczny. Opakowanie 100 sztuk 
 

Op

. 
10 

      

2 Przyrząd PCD   szt 2       
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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 45 -  Testy biologiczne szybkiego odczytu do tlenku etylenu oraz pary wodnej 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 

VAT  
Wartość brutto Producent 

 Testy biologiczne do tlenku etylenu kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego  czytnikiem Auto-Reader 390 G  firmy 3M 

1 Test szybkiego odczytu do sterylizacji tlenkiem 

etylenu z przyrządem PCD  (op- 50 sztuk) 
 

Op

. 
20 

      

 Testy biologiczne do  pary wodnej kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego  czytnikiem  490 ATTEST SUPER RADIO BI  firmy 3M 

2 Test szybkiego odczytu do sterylizacji parą wodną 

w nadciśnieniu  (op- 50 sztuk) 
 

Op

. 
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)  

 

 


