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     załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/04/2021 - 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 –  Rurki rektoskopowe 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Rurka rektoskopowa jednorazowego użytku sigmoidoskopowa  dł. 25cm Ø 20mm  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 

 

Pakiet nr 2  –  Włókniny 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Włóknina sterylizacyjna o gramaturze 52-60g/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 52-60g/m2 niebieska          

 Rozm. 50 x 50cm  arkusz 4 000       

 Rozm. 75 x 75cm  arkusz 10 000       
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 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 

 

Pakiet nr 3  –  Zestaw przelewowy 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Zestaw przelewowy do płynów sterylnych  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 

 

Pakiet nr 4  –  Przedłużacz do pomp infuzyjnych  dł. 150 cm bez ftalanów 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Przedłużacz do pomp infuzyjnych  dł. 150 cm (biały – przeźroczysty) 

sterylny   bez ftalanów.  

 szt 5 000       

 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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Pakiet nr 5  –  Cewnik permanentny I 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy F 13-15 (z zestawem do 

implantacji) 

         

 - długość 19 cm  szt 10       

 - długość 23 cm  szt 50       

 - długość 27 cm  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 

 
Pakiet nr 6  –  Cewnik permanentny II 

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Cewnik do dializy permanentny dwuświatłowy F 13-15 (z zestawem do 

implantacji) 

         

 - długość 21 cm  szt 20       

 - długość 25 cm  szt 20       

 Razem:                                   

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

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

       (podpis osoby – osób uprawnionych  do 

składania oświadczeń woli 
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Pakiet nr 7 –  Zgłębnik Sengstakena  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Zgłębnik Sengstakena – Blakemora Ch 14-21  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 

 
Pakiet nr 8 –  Cewnik PIGTAIL, zestaw do szynowania 

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Kateter moczowodowy pojedynczy   PIGTAIL 4F-8F  szt 40       

2 Prowadnik stalowy pokryty PTFE prosty   0,035” x 150 cm  szt 200       

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

pętla 2cm   

 szt 100       

4 Łącznik urologiczny  szt 1 000       

 Razem:                                   

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

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

       (podpis osoby – osób uprawnionych  do 

składania oświadczeń woli 
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Pakiet nr 9 –  Rękawice nitrylowe z przedłożonym mankietem 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Rękawice nitrylowe z przedłożonym mankietem do mycia narzędzi 

operacyjnych S, M, L, XL (op. - 150szt) 

 op 5 000       

 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 

Pakiet nr 10  –  Rękawice ortopedyczne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Rękawice chirurgiczne – ortopedyczne, jałowe, latexowe, bezpudrowe wzmocnione na rozdarcia i przekłucia, grubość ścianki min. 0,33 mm, eliminacja odblasku i refleksu, powierzchnia  teksturowana, 

równomiernie rolowany wzmacniany mankiet, kształt anatomiczny – zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. 

 Rozmiar 6,0 – 8,5  para  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 

ładania oświadczeń woli 

Pakiet nr 11 –  Protezy naczyniowe - rozwidlone 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Protezy naczyniowe rozwidlone z uszczelnieniem – rozmiar 14/7mm  szt 10       

2 Protezy naczyniowe rozwidlone z uszczelnieniem – rozmiar 16/8mm  szt 12       

3 Protezy naczyniowe rozwidlone z uszczelnieniem – rozmiar 18/9mm  szt 12       
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4 Protezy naczyniowe rozwidlone z uszczelnieniem – rozmiar 20/10mm  szt 12       

5 Protezy naczyniowe rozwidlone z uszczelnieniem – rozmiar 22/11mm  szt 10       

6 Protezy naczyniowe rozwidlone z uszczelnieniem – rozmiar 24/12mm  szt 8       

 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 

Pakiet nr 12 –  Protezy naczyniowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Protezy proste, szczelne PTFE  śr. 6 mm, dł. 40-60cm  szt 20       

2 Protezy proste, szczelne PTFE   śr. 8 mm, dł. 40-60cm  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 

Pakiet nr 13 –  Protezy naczyniowe 

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Protezy proste, szczelne PTFE       śr. 4 mm, dł. 40-60cm  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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Pakiet nr 14 –  Strzykawka do płukania ucha  

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Strzykawka 100ml do płukania ucha z końcówką luer-lock do redukcji 

przepływu. Końcówka redukcyjna po dokonaniu odłączenia od tłoka 

strzykawki nie powinna zawierać ostrych końców powodujących dyskomfort 

przy użyciu. Produkt wzorcowy strzykawka prod. POLFA Lublin  lub 

równoważna. 

  

szt 

  

2 400 

      

 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 

 
Pakiet nr 15 –  Dren o zmiennej średnicy 

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

 Dren o zmiennej średnicy, balonowy,   śr. wewn. 6-10mm do tlenu 

(wewnątrz gładki) 

 mb 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 
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Pakiet nr 16  –  Maski tlenowe z rezerwuarem 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu   dla dorosłych  szt 3 000       

2 Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu dla dzieci  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 

 
Pakiet nr 17 –  Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego 

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Zestaw do dezynfekcji, skład: tupfer kula 17-nitkowy wielkości jajka 5szt. 

kleszczyki typu korcang szt.1 dł. 24cm, 1 x miseczka plastikowa 150ml. 

 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 
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Pakiet nr 18 –  Sprzęt endoskopowy 
Lp Nazwa 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 

 

160 

      

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 

  

op 

 

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) 

  

op 

 

10 

      

4 Zestaw wymienny do gastroskomii balonowej wykonany z wysokiej jakości 

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

 szt 8       

 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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Pakiet nr 19 –  Dren płuczący  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

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

Pakiet nr 20  –  Cewnik do dializy prosty lub zakrzywiony – sterylny 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Zestaw do dializy 2 – światłowy,    rozmiar 11-12F, dł. 15cm i 20 cm, sterylny  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 

Pakiet nr 21  –   Osprzęt do aparatów elektrochirurgicznych Emed Spectrum ,Erbe, Voleylab 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Elektroda nóż prosty 25 x3,5mm  szt 10       

2 Elektroda  szpatuła prosta3x24mm do uchwytu elektrody 4mm  szt 5       

3 Elektroda  szpatuła prosta 2x16mm dł. 40mm do uchwytu elektrody 4mm  szt 5       

4 Elektroda  szpatuła prosta 2x16mm dł. 88mm do uchwytu elektrody 4mm  szt 5       

5 Elektroda Nóż kątowy2,4x10mm dł 100mm do uchwytu elektrody 4mm  szt 5       
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6 Elektroda nóż prosty  2,4x10mm dł 100mm do uchwytu elektrody 4mm  szt 5       

7 Elektroda  kulka kątowa śr. 4mm dł 100mm do uchwytu elektrody 4mm  szt 2       

8 Elektroda kulka prosta (wyjście 4mm) do uchwytu elektrody 4mm  szt 5       

9 Elektroda neutralna j.u.  szt 3000       

10 Uchwyt elektrody 4mm, 2-przyciskowy szeroki, kabel 4m,   wtyk 6-pin do aparatu 

Emed spectrum    

 szt 10       

11 Uchwyt elektrody 4mm, 2-przyciskowy szeroki, kabel 4m, wtyk -3pin do aparatu 

Voleylab 

 szt 10       

12 Uchwyt elektrody 4mm, 2-przyciskowy szeroki, kabel 4m, wtyk - 1 pin do aparatu Erbe  szt 10       

13 Czyscik narzędzi elektrochirurgicznych, przyklejany, jednorazowy,  szt 2 000       

14 Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, wtyk EU 6,3mm,lub  wtyk płaski, dł 3m lub 

5m. Do wyboru przez zamawiającego 

 szt 4       

15 Szczypce bipolarne: proste, kątowe, bagnetowe. dł. od 110mm do 220mm, bransza od  

0,5mm do 2mm do wyboru przez zamawiającego 

 szt 15       

16 Kabel monopolarny,  do laparoskopu kompatybilny z oprzyrządowaniem  firmy KARL 

STORZ, STRYKER   dł. 3m, do aparatów Emed Spectrum, Voleylab, Erbe 

 szt 6       

17 Kabel  do szczypiec bipolarnych. 3m, wtyk  6-pin do aparatu Emed spectrum, wtyk 1-

pin do aparetu Erbe , wtyk -3pin do aparatu Voleylab do wyboru przez zamawiającego 

 szt 15       

18 Kabel bipolarny kompatybilny z resektoskopem MONO/Bipolarnym EMED, wtyk 6pin 

do Emed spectrum 

 szt 4       

19 Mata silikonowa, zielona 520x230mm  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 
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Pakiet nr 22  –   Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów do utrzymania w 

moczowodzie do 6 miesięcy. 

Cewnik poliuretanowy o wygładzonej powierzchni, perforowany na całej 

długości, widoczny w promieniach RTG i wyskalowany co 5cm. Bliższy 

koniec otwarty, dalszy zamknięty. Zestaw fabrycznie złożony i gotowy do 

aplikacji w składzie: 

- cewnik poliuretanowy podwójnie zagięty, popychacz, 

- prowadnik pokryty teflonem, dwie klamry zaciskowe. 

Zestaw zawierający popychacz z dwoma wąsami umożliwiający 

sterowalność zestawu do momentu wyjęcia prowadnika. 

Wymagane rozmiary od 4,8CH – 9Ch 

4,8Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 70cm/prowadnik 0,028” dł. 150cm 

6Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,032” dł. 100cm 

7Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,035” dł. 100cm 

8Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,045” dł. 100cm 

9Ch, dł. 24-30cm/popychacz dł. 45cm/prowadnik 0,045” dł. 100cm 

  

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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Pakiet nr 23  –  Zestaw do drenażu nadłonowego 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (trokar + cewnik z 

balonem) z rozrywalną igłą 10FR-14FR 

 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 

 
Pakiet nr 24  –  Wskaźnik biologiczny z przyrządem PCD 

Lp Nazwa 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       

 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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Pakiet nr 25 –  Szczoteczki czyszczące do endoskopów firmy PENTAX 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

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

obudwu końcach 6 mm 

 szt 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 

 

 

 
Pakiet nr 26  –  Dreny płucząco-ssące do drenażu  opłucnej – sterylne 

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

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

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

 Razem:                                   

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

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

       (podpis osoby – osób uprawnionych  do 

składania oświadczeń woli 
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Pakiet nr 27 –  Osprzęt do artroskopii 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Elektrody jednorazowe biopolarne z wbudowanym przewodem  sterującym (dł. 3 

m),  automatycznie rozpoznawane przez konsolę, rękojeść elektrody zaopatrzona 

w trzy przyciski sterujące. Przycisk szary (kontrola mocy cięcia), przycisk żółty( 

kontrola uruchomienia cięcia), przycisk niebieski (kontrola uruchomienia 

koagulacji). Elektrody z i bez kanału ssącego. Możliwość wyginania elektrod 

(bez kanału ssącego) pod dowolnym kątem w zakresie 0-45 stopni. Średnica 

elektrod 2,5/3,5/4,0 mm (opak. 1 szt.) 

  

szt 

 

20 

      

2 Jednorazowe ostrze do artroskopii, spełniające następujące wymagania: rozmiary 

2,5:3,5:4,0:5,0:5,5mm, średnica ostrza kodowana kolorem, kompatybilne z 

shaverem Formula firmy Stryker. Automatycznie rozpoznawane przez konsolę ( 

technologia RFID)- (opak. 5 szt.) 

  

szt 

 

100 

      

3 Jednorazowe frezy do artroskopii, spełniające następujące wymagania: rozmiary: 

3,5:4,0:5,0:5,5mm, średnica frezu kodowana kolorem, kompatybilne z shaverem 

Formula firmy Stryker. Automatycznie rozpoznawane przez konsolę ( 

technologia RFID)- (opak. 5 szt.) 

  

szt 

 

 

20 

      

4 Jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu (niebieska)- kaseta kompatybilna 

z pompą artroskopową CrossFlow firmy Stryker –( opak. - 10 szt) 

 szt 100       

5 Jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu (czerwona)- kaseta 

kompatybilna z pompą artroskopową CrossFlow firmy Stryker –( opak. - 10 szt) 

 szt 20       

 Razem:                                   

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

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

       (podpis osoby – osób uprawnionych  do 

składania oświadczeń woli 
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Pakiet nr 28 –  Osprzęt do laparoskopii 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Dren jednorazowy, do insuflatora laparoskopowego firmy Stryker  ( opak. 10 szt)  szt 400       

2 Dren jednorazowy z podgrzewaniem i  ciągłym pomiarem ciśnienia, do 

insuflatora laparoskopowego firmy Stryker ( opak. 10 szt) 

 szt 20       

3 Dren jednorazowy w torze napływu bez końcówki roboczej (ssącej) do zabiegó 

laparoskopowych, kompatybilny z pompą laparoskopową AHTO  firmy 

STRYKER (opak. 6 szt) 

  

szt 

 

 

240 

      

4 System ewakuacji dymu PureView ( opak. 10 szt.)  szt 20       

 Razem:                                   

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

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

       (podpis osoby – osób uprawnionych  do 

składania oświadczeń woli 

Pakiet nr 29– Osprzęt do rurek intubacyjnych 

Lp 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. 1200 

      

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 

kładania oświadczeń woli 

Pakiet nr 30– Łączniki 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego 

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Łączniki do drenów i ssaków rozmiary: 

  10/10mm  szt. 200       

  8/8mm  szt. 200       

2. Łącznik do drenów z zatyczką   szt. 600       

3. Łącznik do drenów Y 10/10/10mm  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 

Pakiet nr 31 – Rurki intubacyjne do przedłużonej intubacji, prowadnice    

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość brutto Producent 

1 Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym oraz 

okienkiem Murphego – do przedłużonej intubacji – rozmiar 3-9 

  

szt 

 

400 

      

2 Prowadnice j.u. do trudnej intubacji  

 

 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 
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Pakiet nr 32– Koszyki Dormia   
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena   jednost   

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość  

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

1 Koszyk Dormia do usuwania kamieni z moczowodów Ch4 (śr. 

1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 20-30mm, liczba drutów 4) z 

uchwytem 

 szt 4        

2 Koszyk Dornia do usuwania kamieni z moczowodów Ch4 (śr. 

1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 20-30mm, liczba drutów 5) z 

uchwytem  

 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 

 

 

Pakiet nr 33–  Nebulizatory do respiratora 

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

1 Nebulizator indywidualny lekowy z dyszą VENTURIEGO oraz 

łącznikiem ┬ 22F-15F (do układu oddechowego respiratora). 

 szt 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 
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Pakiet nr 34–  Nebulizatory z maską I 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

1 Nebulizator + maską dziecięcą komplet – dren min 150-180 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 

 

 Pakiet nr 35–  Nebulizatory  z maską II 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

1 Nebulizator + maską ddla dorosłych komplet – dren min 150-180 

cm 

 szt 1000        

             Razem:                   

                     

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

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

       (podpis osoby – osób uprawnionych  do 

składania oświadczeń woli 
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Pakiet nr 36 –Protezy naczyniowe   
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu oferowanego  jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kologenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowane solami srebra o grubości ściany 0,49mm i przepuszczalności ≤5ml/min/cm 2   

1 Proteza prosta           

a) Ø 6mm dł. 70cm  szt 2        

b) Ø 8mm dł. 70cm  szt 2        

2 Proteza prosta           

a) Ø 6mm dł. 40cm  szt 2        

b) Ø 8mm dł. 40cm  szt 2        

 Razem:                         

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

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

       (podpis osoby – osób uprawnionych  do 

składania oświadczeń woli 

Pakiet nr 37 – Ustniki do spirometru 

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu oferowanego  jm 

 

Ilość Cena jednost 

netto 

Cena jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Ustniki do spirometru LUNGTEST 1000 

(plastikowe śr. wew. 30mm) 

 szt 300       

2 Głowica do spirometru LUNGTEST 1000 

plastikowa 

 szt 30       

 

 

Razem:                            

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



Strona 21 z 35 

 

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

       (podpis osoby – osób uprawnionych  do 

składania oświadczeń woli 

 

 

 

Pakiet nr 38– Dreny, butelki (jałowe)  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Dreny Redona Ch 06-18 – dł. 50-70cm 

 

 szt 350       

2 Butelki  Redona jałowe  200-250ml  

z mieszkiem 

 szt 500       

3 Dren do jamy otrzewnej (brzuszny) –  rozmiar 

10F - 18F 

 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 

Pakiet nr 39 – Tasiemki naczyniowe  

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Tasiemki do podwieszania naczyń – 

poliestrowe,  dł. 90-100cm 

 szt 100       

 Razem:                             

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

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

       (podpis osoby – osób uprawnionych  do 

składania oświadczeń woli 
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Pakiet nr 40 – Taśma urologiczna  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  

jednost 

netto 

Cena  

jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, 

wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 80g/m2, 

materiał jednorodny całkowicie niewchłanialny, dł.45 cm, szerokość 1 cm 

 szt 60       

 Razem:                                   

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

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

       (podpis osoby – osób uprawnionych  do 

składania oświadczeń woli 

 

 

Pakiet nr 41 –  Łaty naczyniowe  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu oferowanego  jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość  netto Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Łaty naczyniowe           

a) Łaty naczyniowe 08/75   szt 20       

b) Łaty naczyniowe 10/75  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 
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Pakiet nr 42 – Protezy naczyniowe    
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Protezy naczyniowe zbrojone -  

śr. 6mm, dł. 50cm 

 szt 12       

2 Protezy naczyniowe zbrojone -  

śr. 8mm, dł. 50cm 

 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 

 

Pakiet nr 43–  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 
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Pakiet nr 44 –  Rurki tracheostomijne z polietylenu 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Rurka tracheostomijna nr 7 IV  

(śr.11mm) S (70mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 2 Rurka tracheostomijna nr 7 II  

(śr.10,5mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 3 Rurka tracheostomijna nr 7 II  

(śr.10,5mm) LL (130mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

 4 Rurka tracheostomijna nr 8 II  

(śr.12,0mm) S (75mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 5 Rurka tracheostomijna nr 8 II  

(śr. 11,80mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 6 Rurka tracheostomijna nr 8 IV 

(śr. 11,5mm) LL (130mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

 7 Rurka tracheostomijna nr 9 II  

(śr. 12,0mm) S (90mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 8 Rurka tracheostomijna nr 9 II  

(śr.12mm) L (90mm) A (bez otworu) 

 szt 8       

 9 Rurka tracheostomijna nr 9 II  

(śr.12mm) LL (130mm) A (bez otworu) 

 szt 4       

        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 

 

 

Pakiet nr 45 – Maski krtaniowe  
 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 20-30kg  szt 20        

 2 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 30-50kg  szt 40        

 3 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 50-70kg  szt 60        

 4 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta powyżej 70kg  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 
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Pakiet nr 46 – Proktoskop operacyjny   
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Proktoskop operacyjny sterylny, jednorazowego użytku –  

do metody RFITT posiadający zamknięte kuliste 

zakończenie, dł. 90mm Ø32mm  

  

op 

 

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 

 

 

Pakiet nr  47– Opaski identyfikacyjne do drukarki ZEBRA HC100 
 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena  jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent  

 1 Opaski dla dorosłych 25x279 w kasetach (kaseta 200szt)  szt 300        

 2 Opaski dla dzieci 25x178 w kasetach  

(kaseta 300szt) 

 szt 14        

 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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Pakiet nr 48– Prowadnica j.u.  Typu Ultra-Pro II 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena  jednost 

netto 

Cena jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent  

 1  Prowadnica przeznaczona do przystawek biopsyjnych 

typu Ultra-Pro II. Zestaw powinien zawierać pełną gamę 

kanałów roboczych z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru 

8,5Fr, 14-23 GA. Uchwyt z funkcją „guick-release” 

winien pozwolić odejść prowadnicy od narzędzia bez 

konieczności ponownego przeprowadzenia go przez 

kanał roboczy.  

Skład kompletu: sterylne prowadnice, osłona składana  

teleskopowo typu CIV-Flex (3D) 14x91,5 cm lub 

17,8x91,5 cm, żelu oraz elastycznych opasek. Do 

wyboru przez zamawiającego     Op=24 sztuki do 

wyboru przez zamawiającego.  

  

op 

 

5 

       

             

  Razem:  

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

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

     (podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli 

 

Pakiet nr 49 –Retraktory i protektory 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena jednost 

netto 

Cena jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: 

sztywnego pojedynczego pierścienia głównego oraz 

elastycznego pierścienia dolnego; połączonych rękawem. 

Produkt bez zawartości naturalnego latexu oraz ftalonów. 

Długość linii cięcia 5-9 cm (rozmiar M); retraktor dostępny 

również w wersji z gumową nakładką z otworem na trokar, 

zaopatrzony w uszczelkę trzymającą odmę. Opakowanie = 5 

sztuk 

 op 15       
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2 Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: 

sztywnego pojedynczego pierścienia głównego oraz 

elastycznego pierścienia dolnego; połączonych rękawem. 

Długość linii cięcia 9-14 cm (rozmiar L): retraktor dostępny 

również w wersji z elastycznym pierścieniem górnym 

składającym się z dwóch obręczy połączonych rowkiem oraz 

elastycznego pierścienia dolnego. Opakowanie-=5 sztuk 

 op 15       

3 Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: 

sztywnego  pierścienia głównego oraz elastycznego pierścienia 

dolnego; połączonych rękawem. Długość linii cięcia 11-17 cm 

(rozmiar XL): retraktor dostępny również w wersji z 

elastycznym pierścieniem górnym składającym się z dwóch 

obręczy połączonych rowkiem oraz elastycznego pierścienia 

dolnego. Opakowanie=5 sztuk 

 op 15       

 R-m:                               

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

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

     (podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli 

Pakiet 50– Retraktory 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Retraktory narządów miękkich - sterylny 

 dł. 45cm chłonność 200ml  szt. 40       

 dł. 25cm chłonność 100ml  szt. 40       

                                                                                                                                                                      Razem:                     

 

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

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

     (podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli 
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Pakiet 51– 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 

 

 

Pakiet 52 -  Elektrody igłowe do Aparatu EMG Sierra Wave ELMICO 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena jednost 

netto 

Cena jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe EMG 

25x0,30mm  (1op/25szt) 

 Op. 5       

 2 Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe EMG 

37x0,45mm  (1op/25szt) 

 Op. 5       

 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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Pakiet nr 53– Sprzęt j.u. - urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran typ INFO V.A.C  

 

 

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 

 

 

 

 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena jednost 

netto 

Cena jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent  

 1 Jednorazowy zbiornik poj. 500ml  szt 300        

 2 Zestaw opatrunkowy wymiar 10x7,5x3,2cm  szt    100        

 3 Zestaw opatrunkowy wymiar 18x12,5 x 3,2cm  szt 200        

 4 Zestaw opatrunkowy wymiar 26x15x3,2cm  szt 200                                              

 5 Zestaw opatrunkowy brzuszny o składzie: opatrunek piankowy z 

poliuretanu w rozmiarze 38x25x1,6 cm-2 szt: folia ochronna do 

zabezpieczenia organów o średnicy65 cm z kieszeniami aplikacyjnymi 

– 1 szt, dren do połączenia opatrunku z pojemnikiem z dodatkową 

drogą wykrywania podciśnienia zakończony z jednej strony szybko-

złączką a z drugiej podkładką z folią samoprzylepną -szt 1: folia 

samoprzylepna okluzyjna 20x30cm – 6 szt 

 zest 5        

 6 Silikonowa warstwa kontaktowa do bezbolesnej zmiany opatrunku, 

zapobiega wrastaniu tkanki ziarninowej w gąbkę, może pozostawać w 

ranie do 7 dni w rozmiarze 7,5x10 cm (+/- 0,5 cm) 

 szt 100        

 Razem                    
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Pakiet 54– Materiały eksploatacyjne do aparatu do znieczulenia firmy Drager typ PERSEUSZ A 500 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Wapno absorbcyjne – Infinity ID clic absorber 800+  szt. 400       

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

sztuk 
 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 

 
 

 

Pakiet 55 – Koc grzewczy dla dorosłych 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Koc grzewczy dla dorosłych na ciało do urządzenia 

„MISTER-AIR” 
 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 
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Pakiet 56 – 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 0,02 mikrona. Wymiary 320x100x50 cm. 

Wymiar powinien pozwalać na zakrycie całego łózka 

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 

 

 

 

Pakiet 57 – Sterylne osłony na głowicę USG 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Sterylne osłony na głowicę USG 18x120cm 

 

 szt. 4 00 
      

                                                                                                                                                                      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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Pakiet 58 – Jednorazowe etui 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Jednorazowe etui na holter EKG  

BI 98 00 TL + 3,7D 

BI 98 00 TL + 12 

 szt. 1000 

      

                                                                                                                                                                      Razem:                     

 

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

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

     (podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli 

 

Pakiet 59 – Osprzęt do eksploatacji analizatora RAPID Point 500/500e firmy SIEMENS  

Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego 

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT Wartość brutto Producent 

1 Kardridż pomiarowy 400 testów/28 dni (w tym 

oznaczenie kontrolne) 
 szt 20 

      

2 Kardridż automatycznej kontroli jakości (ważny 28 dni)  szt 20       

3 Kardridż płucząco – zlewkowy (250 oznaczeń lub 10 

dni)-op. 4 szt 
 op 20 

      

4 Porty próbki/ wyłapywacze skrzepów op-20 szt  op 10       

5 Papier do drukarki  rol 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 
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Pakiet 60 – Kleszcze biopsyjne endoskopowe j/u, igły do ostrzykiwań 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Kleszcze biopsyjne owalne śr. 2,3x2300mm j/u bez 

igły, rozwarcie 8 mm 
 szt 1500 

      

2 Igła do ostrzykiwań śr. 0,7 mm dł 5mm j/u 2,3-

2,4x2300mm 
 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 

Pakiet 61 – Zestawy do zabiegów neurochirurgicznych 

 

 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 

oferowanego  

jm 

 

Ilość Cena 

jednost 

netto 

Cena 

jednostk 

brutto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT  

Wartość brutto Producent 

 Zestawy materiałów jednorazowego użytku dostępowo-wykonawcze, umożliwiające wykonanie endoskopowej dekompresji struktur nerwowych kanału kręgowego  

 

1 Jednorazowy zestaw dostępowo – wykonawczy dostępu transforaminalnego 

Zestaw materiałów jednorazowego użytku dostępowo – wykonawczy, 

umożliwiający wykonanie endoskopowej dekompresji struktur nerwowych 

kanału kręgowego oraz wykonanie dostępu przez otwór międzykręgowy. 

Elementy zestawu wzajemnie ze sobą kompatybilne.  

 Zestaw składający się z: 1 elektrody bipolarnej do endoskopowej 

elektrochirurgii  metodą przezotworową o dł. roboczej efektywnej min. 

315mm, elastycznej, sterowalnej, kompatybilnej z systemem do 

elektrochirurgii firmy Joimax oraz dwóch rozwiertaków do wykonania 

foraminotomii o średnicy 5,5mm i 6,5mm oba kodowane kolorystycznie, 

kompatybilne tożsamo kodowanymi kolorystycznie dylatatorami tkanek o 

końcówce stożkowej i dł. 240mm, pasujące do uchwytu kaniulowanego do 

rozwiertaków dostępowych firmy Joimax.   

 szt 100 

      

2 Jednorazowy zestaw dostępowo – wykonawczy dostępu interlaminarnego  szt 50       
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Zestaw materiałów jednorazowego użytku dostępowo – wykonawczy, 

umożliwiający wykonanie endoskopowej dekompresji struktur nerwowych 

kanału kręgowego przez małoinwazyjny endoskopowy dostęp 

międzyblaszkowy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. 

Elementy zestawu wzajemnie ze sobą kompatybilne. 

Zestaw składający się z: 1 elektrody bipolarnej do endoskopowej 

elektrochirurgii  metodą międzyblaszkową o dł. roboczej efektywnej min. 

270mm, elastycznej, sterowalnej, kompatybilnej z systemem do 

elektrochirurgii firmy Joimax oraz ostrza wiertła napędu chirurgicznego, 

dedykowanego do endoskopowych zabiegów kręgosłupa o długości roboczej 

odpowiedniej do wykonywania zabiegów z dostępu międzyblaszkowego w 

odcinku lędźwiowym z końcówką kulistą napyloną drobinkami 

diamentowymi, kompatybilnego z systemem napędu chirurgicznego firmy 

Joimax. Ostrza wierteł jednorazowe bez limitu czasu na ich wykorzystanie w 

czasie operacji.   

3 Zestaw igła + prowadnik 

Zestaw punkcyjny dostępowy do endoskopii kręgosłupa, składający się z igły 

oraz prowadnika. Rozmiar igły 18G, długość 11 lub 15cm; średnica 

prowadnika 0,8mm, długość 30 lub 40cm. 

 szt 100 

      

4 Ostrze shakera do resekcji kości – diamentowy abrasor 

Ostrze wiertła napędu chirurgicznego, dedykowane do endoskopowych 

zabiegów kręgosłupa o długości roboczej odpowiedniej do wykonywania 

zabiegów z dostępu przezotworowego w odcinku lędźwiowym, z końcówką 

kulistą napyloną drobinkami diamentowymi, kompatybilne z systemem 

napędu chirurgicznego firmy Joimax. Ostrza wierteł jednorazowe bez limitu 

czasu na ich wykorzystanie w czasie operacji. 

 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 

 


