
Załącznik nr 2 do SWZ SPZOZ/PN/10/2022

PAKIET 1– zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych  

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto 

wartość netto Stawka VAT wartość brutto Nr katalogowy

1

Zestaw do znieczuleń zewnątrz -oponowych ciągłych (w 

zestawie min.igła+filtr+cewnik+strzykawka niskooporowa) 

18G

szt. 80

Razem :

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 2 – rurki intubacyjne   

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1
Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym oraz 

okienkiem Murphego : Rozmiar 4-9, skalowane co 1 cm
szt. 4 000

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 3– igły podpajęczynowe 

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

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

z igłą prowadzącą
szt. 2 400

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

prowadzącą
szt. 1 000

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

prowadzącą
szt. 50

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

STANDARD 
szt. 300



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

szt. 150

6. Igła do wkłuć pp 18G/90mm STANDARD szt. 600

7. Igła do wkłuć pp 22G/75mm STANDARD szt. 10

8. Igła do wkłuć pp 25G/75mm STANDARD z igłą prowadzącą szt. 10

9. Igła wewnątrzoponowa TUOHY 18G szt. 40

Razem:

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

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



(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 4 – rurki ustno- gardłowe 

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1. Rurki ustno-gardłowe Guedela w rozmiarze 40-100 mm szt. 1 500

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 5– intraduktor, dilatator

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.
Intraduktor (koszulka z zastawką, prowadnik rozszerzacz, 

igła prosta, kranik trójdrożny )

Rozm. 5F - 7F szt. 10

2
Dilatator ( rozszerzacz do naczyń przy zakładaniu 

elektrody)

Rozm. 6F - 7F szt. 5

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

typ z końcem "J"
szt. 60

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

typ z końcem PROSTYM
szt. 300

5. Prowadnik stalowy typ J 0,035 x 60cm 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 6 – wzierniki ginekologiczne, szczoteczki   

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1
Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku typ 

CUSCO sterylny
szt. 8 000

2
Szczoteczka cytologiczna niesterylna CERVEX BRUSH, 

typ wachlarz
szt. 6 000



3
Szczoteczka cytologiczna niesterylna CYTO BRUSH, typ 

tusz do rzęs
szt. 1 000

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 



PAKIET 7 – Zestawy urologiczne

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1 Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów

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

2 Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową

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

3

Rozm. 3F-10F/18-24/4 szt. 100

Rozm. 3F-10F/18-24/2 szt. 100

4 Cewnik moczowodowy typ "Nelaton"

Rozm. 3F/70 - 8F/70 szt. 100

5 Cewnik moczowodowy typ "Oliwka"

Rozm. 3F/70 - 8F/70 szt. 300

6

Zestaw do nefrostomii skład: kateter pigtail. prowadnik J 

038”x80cm, igła wprowadzająca 18Gx20cm, rozszerzacze, 

rozszerzacze z rozrywalna koszulką, kołnierz mocujący, 

strzykawka 1oml,  skalpel, opaska) rozmiary 9F/45cm, 

12F/45cm, 14F/45cm

szt. 150

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1

Materiał: Polipropylen monofilament, osłonięta plastikową 

osłonką, dł. 45cm (+/- 1cm), szerokość 1,1cm (+/- 0,1cm)) 

najszerszy wymiar w środkowej części 2cm (+/- 0,2cm), 

grubośc 0,33 (+/- 0,1mm)porowatość 84%, gramatura 

48g/m2 technologia quadriaxal, brzego zakończone 

bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość 70N/cm 

szt. 40

Razem:

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

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

Cewnik moczowodowy śródoperacyjny - podwójny Pigtail (oba końce zamknięte lub jeden 

koniec otwarty/jeden zamknięty)

PAKIET 8 – Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele



(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 9 - Woreczki ekstrakcyjne

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1 rozmiar 200ml ze ściągaczem szt. 500

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 10 – Protezy dróg żółciowych

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1
Protezy dróg żółciowych rozmiar F8,5 - odłegłość między 

zaczepami 12cm
szt. 3

2
Protezy dróg żółciowych rozmiar F8,5 - odłegłość między 

zaczepami 9cm
szt. 3

3
Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych rozm. 

12F
szt. 3

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 11 – Cewniki urologiczne i do cystostomii sterylne

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.
Cewnik urologiczny silikonowy z balonem i ściętym końcem 

"fletowo"rozm. Ch24,  Ch22, Ch20,Ch18 balon 30ml
szt. 120

2.

Cewnik do cystostomii z balonem zawinięty w pęle (typ pig-

tail), z koncówką ściętą ukośnie i kaniulą punkcyjną  - rozm. 

Ch12-Ch14, balon 5ml

szt. 100

Razem:

Woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii (laparoskop firmy KARL STORZ)

Protezy do drenażu dróg żółciowych zakładane przez endoskop charakteryzujące się: elastycznościa podczas zakładania, zapobiegająca zagięciom, dwoma zaczepami stabilizującymi położenie, dobrą widzialnością 

w promieniach X, powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą odpływ oraz zmniejszającą możliwości zatkania



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

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1. Szczoteczka długość 58cm śr. zewn 16mm szt. 10

3. Nakładki uszczelniające śr. 9,0mm szt. 20

4. Nakładki uszczelniające śr. 3,9mm szt. 20

5. Nakładki uszczelniające śr. 0,8mm szt. 20

6. Łączniki metalowe LUER-LOCK szt. 20

8. Smar do zaworów szt. 4

9. Haczyki do laparoskopii dł 36cm Ø 5mm szt. 4

10. Pasta do czyszczenia optyk szt. 4

11. Spray do pielęgnacji narzędzi(nie zawierający freonu) szt. 4

12. Nóż zimny do uretrotomu ostrze okrągłe szt. 4

13. Nakładki uszczelniające do ureterorenoskopu szt. 30

14 Mostek do cystoskopu KARL STORZ szt. 2

RAZEM:

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 13 – Utrwalacz cytologiczny

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1 Utrwalacz do preparatów cytologicznych poj. 150-200ml szt. 100

RAZEM:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 14 – Lancety do testów punktowych

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1
Lancety do testów punktowych (skórnych) 

ALERGOLOGICZNYCH
szt. 20 000

RAZEM:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

PAKIET 12 – Materiały konserwacyjne do czyszczenia i pielęgnacji instrumentarium endoskopowego firmy KARL STORZ



do składania oświadczeń woli 



PAKIET 15 – ZESTAW DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1

Zestawy do drenażu klatki piersiowej jednorazowego 

użytku, z komorą na wydzielinę 1000ml i możliwością 

wielokrotnego higienicznego odlewania wydzieliny do 

dodatkowego worka kolekcyjnego 1000ml,  z mechaniczną  

regulacją ssania , bezigłowym portem do pobierania 

próbek, suchą zastawką jednokierunkową  , wskaźnikiem 

stanu ciśnienia w jamie opłucnej, zestaw pracujący 

bezgłośnie

szt. 200

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 16 – MAJTKI Z WŁÓKNINY

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

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

DUŻE XXL
szt. 3 000

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 17 – Siatki przepuklinowe

Lp Nazwa 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1 Rozmiar 30 x 30cm szt. 10

2 Rozmiar 15 x 15cm szt. 50

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

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

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



do składania oświadczeń woli 

PAKIET 18 – Igły do biopsji stercza do aparatu (pistoletu) MEDGUM

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1 Igły j.u. do gruboigłowej biopsji stercza 18G x 20cm szt. 300

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 19 – Przyrząd do aspiracji MINI-SPIKE lub podobny

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1

Przyrząd do aspiracji z butelek z filtrem bakteryjnym i 

zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem, służący 

do pobierania lub wstrzykiwania leków oraz do fiolek lub 

butelek

szt. 9 000

Razem:

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 20 – GOLARKI MEDYCZNE 

Lp Nazwa 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1 Golarka medyczna dwuostrzowa z grzebykiem szt. 18 000

Razem :

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

PAKIET 21 – Nebulizatory dla dorosłych 

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 



1
Nebulizator indywidualny lekowy z maską tlenową, dł. 

drenu min. 2m
szt. 400

2
Nebulizator indywidualny lekowy z ustnikiem do rozpylania, 

dł. drenu min. 2m
szt. 10 000

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

Nebulizator indywidualny do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0-90stopni, ze stabilną podstawą dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, skalowany co 1ml, 

ma rozbijać cząsteczki nebulizatu do śr 2,7mmad, dł. drenu min. 2mb



PAKIET 22  – PAPIERY REJESTRACYJNE

Nazwa  CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1. Papier Ascard 4 szer.112mm na rolce 25m szt. 2 000

2.

Papier Ascard 31 szer. 60mm termoaktywny, bezpyłowy, 

milimetrowy 10m
szt. 50

3.

Papier Ascard B5 EKO szer. 58mm na rolce 25m 

termoaktywny , bezpyłowy, milimetrowy
szt. 150

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

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

6.

Papier do defibrylatora ZOLL SERIES M 

90mmx90mmx200 bloczków szt. 500

7.

Żel do USG a 500g (ultrasound gel for ultrasonic 

transmission, kendall meditec ultrasound transmision gel, 

aguasonic 100 ultrasound transmission gel)

szt. 2 400

8. Żel do EKG a 250g szt. 400

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

10.

Papier do defibrylatora CARDIOLIFE TEC 7721, 5521 

składanka 100mm x 50mm x ok.30m
szt. 100

11.

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

firmy Biameditec
szt. 120

12. Papier termiczny do drukarki sterivap- SP-MPE 669 szt. 100

13.
Papier chemo-termoczuły do defibrylatora r-Philips 75 mm szt. 120

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 23    – PAPIERY DO EKG EDAN

Lp Nazwa  CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1

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

30m
szt. 400

Razem :

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 



PAKIET  24   –Tamponady i opatrunki laryngologiczne

Nazwa  CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii, 

septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej 

siateczki CMC usztywnionej medyczną pianką 

poliuretanową, zapobiegający tworzeniu się zrostów i 

zakrzepów aż do usunięcia opatrunku.  Tamponada 

zapewniająca nawilżenie do momentu wyjęcia (24h – 72h) 

o długości 3cm +/- 2 mm, sterylny, jednorazowy, szt. 300

2.

Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii, 

septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej 

siateczki CMC usztywnionej medyczną pianką 

poliuretanową, zapobiegający tworzeniu się zrostów i 

zakrzepów aż do usunięcia opatrunku. Tamponada 

zapewniająca nawilżenie do momentu wyjęcia (24h – 72h) 

o długości 4cm +/- 4 mm, sterylny, jednorazowy

szt. 400

3.

Tamponada nosowa z balonem, do tamowania krwawień, 

wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC. 

Tamponada rozpężalna o długości 7,5 cm, +/- 5mm, z 

aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do 

prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na 

policzku oraz z balonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia 

wewnątrz tamponady,

szt. 250

4.

Tamponada nosowa z balonem, do tamowania krwawień, 

wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC. 

Tamponada rozpężalna o długości 9 cm, +/- 5mm, z 

aplikatorami do podawania powietrza osobno do części 

przedniej i tylnej tamponady, ze znacznikiem do 

prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na 

policzku oraz z 2 balonikami kontrolnymi do kontroli 

ciśnienia wewnątrz tamponady (przód i tył), szt. 250

5.

Opatrunek pooperacyjny donosowy w pełni rozpuszczalny 

wykonany z materiału pochodzenia roślinnego – 

karboskcymetylocelulozy. Opatrunek o sprężystej strukturze  z 

możliwością przycinania oraz dopasowania do anatomicznego 

kształtu jamy nosa pozostający w miejscu aplikacji bez 

fragmentacji – aż do naturalnego rozpuszczenia. Budowa 

opatrunku pozwalająca na łatwą aplikację – ścięta przednia 

część opatrunku pod kątem 18⁰, +/- 3⁰. Opatrunek o wymiarach 

dł./wys./szer.: 5cm / 1,3cm / 1,8cm, +/- 2mm, 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 25 – Naboje  gazowe



Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

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

3M POLAND
szt. 840

2. Papier do drukarki w/w sterylizatora szt. 12

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 



PAKIET 26 – Tasiemki do podwieszania naczyń

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.
Tasiemki do podwieszania naczyń silikonowe dł. 40-50cm 

śr. 1,5 x 1,0mm (kolor niebieski, żółty)
szt. 1 000

2.
Tasiemki do podwieszania naczyń silikonowe dł. 70-90cm 

śr. 2,4 x 1,2mm (kolor niebieski, żółty)
szt. 2 000

Razem:

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

PAKIET 27 – Ostrza wymienne do skalpeli

Lp Nazwa

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Ostrza wymienne do skalpeli, opakowanie jednostkowe 

wyraźnie oznakowane, rozmiar 10-24 (opakowanie - 100 

szt.) Opakowanie jednostkowe ma posiadać rysunek 

ostrza wraz z rozmiarem

opako

w.
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 28  – Elektrody do resektoskopu firmy KARL STORZ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Lp Nazwa  CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1. Elektroda pętla tnąca - rozmiar Ch24 szt. 40

2. Elektroda igłowa szt. 10

3. Elektroda kulkowa (kulka 4mm) szt. 20

4.

Elektroda nożowa pojedyńcza do uretrotomu Ch24 (ostrze

okrągłe) szt. 10

Razem :

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

PAKIET 29  – Elektrody do resektoskopu bipolarnego TONTARRA



Lp Nazwa  CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Elektroda pętla tnąca szeroka PIT-CUT zagięta 24/26 Fr

do optyki 30° szt. 20

2.

Elektroda pętla tnąca wąska półpetla zagięta 24/26 Fr do

optyki 30°
szt. 30

3.

Elektroda kulkowa (kulka 5mm) zagięta 24/26 Fr do optyki 

30°
szt. 30

Razem :

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 



PAKIET 30 – Pętle do polipektomii

Lp Nazwa CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Petle do polipektomii owalne j.u. wykonane z plecionego

drutu o średniej sztywności, dł. robocza min. 240cm, śr.

osłonki 2,4mm, średnica otwartej pętli: 13mm, 27mm,

30mm, rękojeść skalowana – op. 5szt. op 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 31 – Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia krwi

Lp

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. W skład zestawu 

wchodzą: przetwornik do pomiaru ciśnienia ze zintegrowanym 

systemem płuczącym 3ml/h. Posiadającym zakrzywioną igłę w 

zbiorniku wyrównawczym dla zabezpieczenia przed zapowietrzeniem 

systemu, wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty, który 

zabezpiecza system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją w 

trakcie pomiaru ciśnień a podczas zerowania i kalibracji zapobiega 

przypadkowemu zdjęciu i rozszczelnieniu systemu pomiarowego 

poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający. Zestaw wyposażony w 

2 możliwości przepłukiwania, aktywne skrzydełka i wypustka gumowa. 

Zestaw kompatybilny z kablami typu BD poprzez okrągły 

wodoszczelny wtyk pinowy.

Uwaga: dopuszcza się zastosowanie innych końcówek lecz wykonawca 

musi dostarczyć kable kompatybilne-łączące z monitorem 

Zamawiającego.     Mindrey PM 600- moduł 6 pinowy – 6szt                                              

Mindrey iPM8/Bene View T8- 12 pinowy – 3 szt                                       

BLT Any View A5- 4 pinowy – 1szt                                                           

GE DASH 4000 – 1szt                                                                             

Uchwyty na przetworniki minimum podwójne- 8szt 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  32 – Siatki przepuklinowe

Lp

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Siatka przepuklinowa z polipropylenu półwchłanialna, 

samomocująca o kształcie elipsy 12/8cm prawa i lewa szt. 200

Razem :

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

PAKIET 33 – Zestawy fizelinowe pacjenta j/u

Lp                                                                                                                                                                                                                                                                     

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Skład zestawu ( ochraniacze na obuwie, koszula , czepek, 

majtki) rozm L,M szt. 6 000

Razem :

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

PAKIET  34 – Worki kolostomijne, ilestomijne, urostomijne

Lp                                                                                                                                                                                                                                                                     
Producent/ 

Nazwa 
J.m. Ilość

cena 

jednostko

cena 

jednostkowa 
wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Worek kolostomijny – zamknięty, jednoczęściowy do 

wymiany szt. 150

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

3

Worek  urostomijny –  jednoczęściowy z przylepcem, z 

zaworem antyrefluksowym, zamykany korkiem. Pojemność 

worka 335 ml-350 ml, średnicaotworu 15-50mm, 

powierzchnia przylepna 135x100mm 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  35– Zestaw do nebulizacji

Lp                                                                                                                                                                                                                                                                     

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 



1.

Zestaw do nebulizacji Andy Flow z 3 nakładkami i 

maseczka dla dzieci szt. 1 500

Razem :

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 



PAKIET   36– Przewód do cystoskopu, resektoskopu

Lp                                                                                                                                                                                                                                                                     

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Przewód do cystoskopu, resektoskopu, podwójny, sterylny 

j/u kompatybilny z urządzeniem resektoskopu, cystoskopu 

firmy Karl Storz, dł. drenu min 275 cm szt. 800

2

Przewód do cystoskopu, resektoskopu, pojedyńczy, 

sterylny j/u kompatybilny z urządzeniem resektoskopu, 

cystoskopu firmy Karl Storz, dł. drenu min 275 cm szt. 1 500

Razem :

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

PAKIET  37- Zamknięty system dostępu naczyniowego

Lp                                                                                                                                                                                                                                                                     

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Bezigłowy, zamknięty system dostępu naczyniowego z 

podzielną membraną silikonową z końcówką LEUR i LEUR 

LOCK przeznaczony do stosowania infuzji przerwanej lib 

ciągłej, podłączania i odłączania zestawów dozylnych 

łatwych do dezynfekcji szt. 20 000

Razem :

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  38  -Obłożenia specjalistyczne

Lp                                                                                                                                                                                                                                                                     

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1.

Jałowy zestaw do operacji szyi, w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (+/-10cm), 

wykonana z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym min. 75x190 

cm, gramatura w części wzmocnionej min. 90 g/m2

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana 

teleskopowo, folia piaskowana, ze wzmocnieniem chłonnym 

min. 60x145 cm, gramatura w części wzmocnionej min. 90 

g/m2

1 x serweta przylepna 200 x 300 cm, otwór "U" 6,5 x 55 cm z 

dodatkowym padem chłonnym w miejscu krytycznym

1 x serweta przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem 

chłonnym w miejscu krytycznym

5 x serwety z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 

nitek biała, wstępnie prane

100 x kompres z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek, 

przwiązane a 20 szt

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm 

10 x tupfer twardy z gazy RTG 8 x 8 cm, w tekturowym 

pudełku z przegródkami

1 x ostrze do skalpela nr 15

1 x ostrze do skalpela nr 11

1 x opatrunek chłonny przylepny 10 x 8 cm

1 x opatrunek chłonny przylepny 15 x 8 cm

1 x uchwyt do ssaka Yankauer   14/4,67 CH/mm 20/6,67 

CH/mm  270 mm

1 x dren do ssaka  21/7,00 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 cm 

1 x elektroda czynna monopolarna 320 cm 1 PIN zest 100

2

Jałowy zestaw laryngologiczny I, w składzie:                                                                                                  

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (+/-10cm), 

wykonana z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym min. 75x190 

cm, gramatura w części wzmocnionej min. 90 g/m2

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana 

teleskopowo, folia piaskowana, ze wzmocnieniem chłonnym 

min. 60x145 cm, gramatura w części wzmocnionej min. 90 

g/m2 

1 x serweta przylepna 125 x 150 cm z wycieciem U 6,5 x 40 

cm oraz dodatkowym padem chłonnym w miejscu 

krytycznym

1 x  serweta przylepna 200 x 200 cm z  padem chłonnym w 

miejscu krytycznym

4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm zest 100

PARAMETRY OGÓLNE DO ZESTAWÓW:

Zestawy zgodne z normą EN13795 1-3, serwety na poziomie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni, PP+PE (bez wiskozy i 

celulozy), min. 55g/m2, chłonność laminatu min. 156ml/m2. W obszarze krytycznym gram. 110g/m2 i chłonność laminatu min. 542 ml/m2. Klasa palności serwet I. Zestawy do 

transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każdy zestaw z min.2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności. Opisy na zestawach w j. Polskim.



3

Serweta do operacji przegrody nosowej 225 x 235 cm z 

otworem 8 x 18 cm oraz dodatkowym padem chłonnym w 

miejscu krytycznym szt. 100

0,00 0,00 0,00 0

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

Producent

/ Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowan

ego

J.m. Ilość

cena 

jednostkowa 

netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT

warto

ść 

brutto

nr katalogowy 
Wartość 

brutto Producent

1 szt 300

2 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 

Lp Nazwa produktu

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego J.m. Ilość

cena 

jednostkow

a netto

cena 

jednostkowa 

brutto wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

Warto

ść 

brutto Producent

Wartość 

brutto Producent

1

Zestaw PEG Ch 14,18/40 c. Części składowe:                                       

Przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z 

linią kontrastującą w promieniach RTG z nadrukowanym 

rozmiarem. Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, 

służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca 

przed zagięciami zgłębnika dla maksymalnego komfortu 

pacjenta. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej 

pozycji zgłębnika.

Skalpel, 

Punkcyjna igła wprowadzająca z trokerem

Nić trakcyjna z pętlą do wygodnego i bezpiecznego 

połączenia z pętla zgłębnika.  Poliutretanowy lącznik do 

żywienia ENFit. Zacisk do regulacji przepływu. szt. 100 0,00

Bakteriobójcza folia chirurgiczna rozmiar okna przylepnego w polu 

operacyjnym 35x35 +/- 5 cm. -Folia chirurgiczna powinna zapewniać 

stałą aktywność przeciwbakteryjną o szerokim spektrum działania, co 

pomaga redukować ryzyko zanieczyszczenia miejsca chirurgicznego.

- Zapewniać sterylną powierzchnię aż do rany, matowe wykończenie 

powinno redukować odblaski z powierzchni serwety. Posiadać elementy 

przylepne, które zapobiegają jej przemieszczaniu. Uzyty klej nie powinien 

pozostawiać osadu na skórze ani rękawicach

Markery chirurgiczne jałowe – zabiegowe do skóry umożliwiające 

precyzyjne wyznaczenie linii cięcia przed zabiegiem operacyjnym. Marker 

powinien być: sterylny, jednorazowy, komfortowy w stosowaniu, atrament 

powinien być w kolorze fioletu gencjanowego, szybkoschnący i nie 

powinien się rozmazywać.

PAKIET 40– Przezskórna endoskopowa gastrostomia

Pakiet 39 - –Bakteriobójcza folia chirurgiczna, markery do skóry chirurgiczne – j/u

Nazwa produktu



2.

Strzykawka 3-częściowa, enteralna  ENFIT 60 ml. 

Kompatybilna z powyższym zestawm. szt. 800

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 

RAZEM:



PAKIET   41  - Osprzęt do gastroskopu PENTAX

Nazwa  CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1

a

Zatyczki (uszczelki wlotowe) do kanału biopsyjnego 

bronchofiberoskopu EB-J10 firmy Pentax, jednorazowego 

uzytku szt. 200

b Szczotka czyszcząca jednorazowa - 6/14 mm szt. 200

c

Szczotka czyszcząca jednorazowa, długość robocza 1020 mm, 

kanał 1.8-3.2 mm
szt. 200

d

Zawór ssący do bronchofiberoskopu EB-J10 firmy Pentax, 

jednorazowego uzytku szt. 200

e

Mata ociekowa PREMIUM do szafy ENDOSTORE w 

rozmiarze 0,40 m x 0,50 m. Sorbent polipropylenowy – mata 

pochłaniająca wodę, oleje i produkty ropopochodne, płyny 

przemysłowe, chłodziwa i nieagresywne chemikalia oraz 

większość agresywnych chemikaliów 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 

Nazwa  CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1

Dreny  typu Penrose, umożliwiające swobodny 

odpływ wydzieliny, posiadające pasek 

kontrastujący w promieniach RTG na  całej 

długości, wykonane z silikonu, pakowane 

podwójnie, sterylne. Długość 30 i 50 cm . 

Rozmiar do wyboru przez zamawiającego od 6 

mm do 16mm. szt. 400

2 Dren otwarty 40mm, dł. 30 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 

Osprzęt do gastroskopu PENTAX  EG-290KP G123557 i EG290KPG 122950

PAKIET  42 -  Dreny do drenażu grawitacyjnego



Nazwa  CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1

Fartuch medyczny z flizeliny niesterylny, kolor zielony, niebieski 

z długim rękawem, wiązany z tyłu na troki. Gramatura 

min.25g/m2, mankiet ściągany gumką. Rozmiary: 

S,M,L,XL,2XL, 3XL do wyboru szt. 20 000

2 Beret, czepek na głowę włóknina/fizelina szt. 60 000

3 Ochraniacze niskie na buty para 40 000

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 

Nazwa  CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1

Ochraniacze na obuwie- rozmiar  uniwersalny,

 wysokie pod kolano. Z wszytymi barierami gumowymi  pod 

kolanem, wyprofilowanie na kształt buta. Grubość foli ok 43 

mikrony. para. 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 

Nazwa  CPV 

Producent/ 

Nazwa 

handlowa 

produktu 

oferowanego

J.m. Ilość

cena 

jednostko

wa netto

cena 

jednostkowa 

brutto

wartość netto stawka VAT wartość brutto nr katalogowy 

1

Maska medyczna wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny 

(20g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm/ 

+/- 0,5cm.  Długość gumek na uszy 16 cm +/- 1cm.  Długość 

sztywnika do formowania maski na nosie ok.10cm. Zgodna z 

normą 14683 tym II– poziom filtracji bakterii min 98%. szt. 100 000

Razem :

PAKIET   45 -  Maska chirurgiczna trójwarstwowa

PAKIET   43 -  Fartuch medyczny z fizeliny.

PAKIET  44 – Ochraniacze na buty wysokie



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 


