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  załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/14/2015 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia 

UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż 

zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”   

 Zadanie 1 – Folia chirurgiczna  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Folia chirurgiczna poliuretanowa, samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, 
nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, 
paro przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h.  Powierzchnia 
łączna 15x27cm (+/-3cm), powierzchnia klejąca 15x20cm (+/- 
2cm). 

  
 
szt 

 
 
200 

      

2 Folia chirurgiczna poliuretanowa, samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, 
nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, 
paro przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h.  Powierzchnia 
łączna 30x27cm (+/-3cm), powierzchnia klejąca 30x20cm (+/- 
2cm). 

  
 
szt 

 
 
300 

      

3 Folia chirurgiczna poliuretanowa, samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, 
nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, 
paro przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h.  Powierzchnia 
łączna 45x27cm (+/-3cm), powierzchnia klejąca 45x20cm (+/- 
2cm). 

  
 
szt 

 
 
300 

      

4 Folia chirurgiczna poliuretanowa, samoprzylepna, 
wodoszczelna, antystatyczna, przepuszczalna dla pary wodnej, 
nieprzepuszczalna dla bakterii. Grubość folii – 0,058 z klejem, 
paro przepuszczalność 780g/m2 w czasie 24h.  Powierzchnia 
łączna 72x95cm (+/-5cm), powierzchnia klejąca 72x88cm (+/- 
5cm). 

  

 

szt 

 

 

100 

      

                                                                                                                                                                                                      Razem:      

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

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

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 2– Osłona uchwytu oper. 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Pokrowiec j.u. na uchwyt lampy operacyjnej 
95mm/130mm 

 szt 300 
      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

  
 ZADANIE 3 –  Rurki krtaniowe 

 Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

 1 Rurka krtaniowa LTD – jednorazowa, jednoświatłowa, 
sterylna (skład: rurka, strzykawka, zagryzak, taśma 
mocująca 

         

  Rozm. 2 (dzieci 12-25kg)   szt 4       
  Rozm. 2,5 (dzieci 125-150 cm)  szt 4       
 2 Rurka krtaniowa LTS – D jednorazowa, dwukanałowa z 

dodatkowym kanałem do odsys. treści przewodu 
pokarmowego przez cewnik Ch16, sterylna (skład: rurka, 
strzykawka, zagryzak, taśma mocująca) 

         

  Rozm. 3 (dorośli <155cm)  szt 5       
  Rozm. 4 (dorośli <155-180 cm)  szt 20       
  Rozm. 5 (dorośli > 180cm)  szt 10       

        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  
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           do składania oświadczeń woli 

 Zadanie 4 – 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 Ø 
32mm  

 szt 100 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie  5 – Zestaw do toalety jamy ustnej, zamknięty system do odsysania dróg oddechowych  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

 
1 

Zestaw do toalety jamy ustnej z możliwością 
odsysania w trakcie toalety (szczoteczka, 
gąbka, patyczek z gąbką do nawilżania) 

 szt 300 

      

2 Zamknięty system do odsysania z dróg 
oddechowych dla dorosłych 
adapter - 4160 
cewniki do rurek – 46,20 

 szt 100 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie  6 – System do zamykania naczyń – komis 10szt. 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

 
1 

Zamykanie tętnic po wkłuciach 5-8F. Zamykacze 
w 2 rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6 F i 8F dla 
wkłucia 7-8F. Dwa mechanizmy 
homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i 
bichemiczny (kolagen). Zamykanie naczynia od 
wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen). Trzy 
komponenty zamykacza: polimerowa kotwica, 
szew, kolagen. Wszystkie komponenty 
wchłanialne do 90 dni. W sterylnym 
opakowaniu: urządzenie zamykające, koszulka, 
lokalizator arteriotomii, prowadnik.   

 szt 20 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 

 Zadanie  7 – Coile do embolizacji naczyniowych   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

 
1 

Coile do embolizacji naczyniowych 
„wypychane” - coile platynowe lub ze stali 
Inconel z syntetycznymi włóknami. 
Kompatybilne z prowadnikami 0,018, 0,035. 
Coile „wypychane” długości od 2-20cm, 
różnorodne kształty. 

 szt 5 

      

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 
 

 Zadanie 8 – Samorozprężalny stent nitinolowy do tętnic udowych i podkolanowych – komis 8szt. 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 
 

Samorozprężalne stenty obwodowe nitinolowe 
do zastosowania w SFA i proximal popliteal. 
Wycinane laserowo z jednego kawałka. 
Helikalna budowa stentu zapewniająca – dzieki 
dużej sile radialnej – dynamiczne dopasowanie 
się do krzywizn naczynia bez zmiany średnicy 
stentu. System wprowadzający 6F. Długość 
systemu wprowadzającego 80cm i 130cm. 
Średnica kanału wewnętrznego dla prowadnika 
0,035. Średnice stentów od 5mm do 7mm. Dla 
długości stentów od 20mm do 170mm oraz 
średnice 8mm do 10mm dla długości stentów 
20mm do 80mm. Dostępne również w rozmiarze 
6mm i 7mm o długości 200mm przy systemie 
wprowadzającym o długości 80cm i 130cm. Po 6 
markerów, tantalowe po obu stronach stentu dla 
uwidocznienia w promieniowaniu RTG. 
Minimalna skracalność stentu po rozprężeniu. 
Multifukcyjny system uwalniania stentu.  

 szt 20 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 9 – Materiał embolizacyjny ONYX   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

 

1 

Płynny preparat do embolizacji – środek polimeryczny 
przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji 
zmian naczyniowych. Wstępnie zmieszany, odporny na 
promieniowanie płyn do wstrzykiwania podczas 
embolizacji, o następującym składzie: 
- EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): 
materiał embolizacyjny 
- DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuiszczalnik do 
dostarczenia EVOH w postaci płynnej  
- proszek tantalowy o wymiarch mikronowych: do 
wizualizacji radiograficznej. 
* Płynne preparaty do embolizacji są dostępne w kilku 
postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18,34 
Preparat do embolizacji, który umożliwia: powolną i 
kontrolowaną iniekcję, zatrzymanie i ponowne 
rozpoczęcie iniekcji, jednostajne wprowadzanie i 
równomierny rozkład, doskonałą widoczność, kontrolę 
angiograficzną w trakcie iniekcji preparatu 
embolizacyjnego, zapewnienie najlepszej charakterystyki 
pracy podczas zabiegów chirurgicznych.  
* W zestawie 1 fioka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 
1,5ml i trzy strzykawki 

 szt 15 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 10  –  Mikrocewnik 1,9F infuzyjny kompatybilny z materiałem enbolizacyjnym OMYX  - komis 5szt. 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, komaptybilny  
z prowadnikiem maksymalnie 0,014 mikrocewnik o 
średnicy zewnętrznej 2,4/1,9/F prox/dyst i średnicy 
wewnętrznej 0,017, posiadający dwa markery odległe od 
siebie 3cm, cewnik pokryty hyrofilnie  

 szt 15 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 
 
 

 Zadanie 11 – Mikrocewnik 2,3F infuzyjny kompatybilny z materiałem embolizacyjnym ONYX    - komis 5szt. 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, 
komaptybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,18, 
mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i 
średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery 
odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik 
pokrywany hydrofilnie.  

 szt 15 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 
 



SPZOZ/PN/14/2015                                                                                                   Strona 8 z 31 
 

 
 
 
 

 Zadanie 12 – Stenty btk wydzielający leki   - komis 8 szt. 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stenty btk wydzielające lek antyproliferacyjny, 
kompatybilny z prowadnikiem 0,014 i cewnikiem 
prowadzącym 5F. Średnice od 2,2 lub 2,5 do 4mm. 
Długości co najmniej 38mm. 

 szt 20 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 

 Zadanie 13 – Balon na prowadnik prowadnik 0,035”    
L
p 

Nazwa Nazwa 
handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Balon na prowadnik 0,035”. Średnica:  3,0-14mm.  
Długość: 20-250mm. Konfiguracje:  
dla średnicy 3mm dł.20 i 40mm; dla średnicy 4-6mm, dł. 20-250mm; 
dla średnicy 7mm dł. 20-200mm; dla średnicy 8-14mm dł. 20-80mm. 
Długość shaftu: 80 i 135cm.  
Ciśnienie nominalne: 4-8atm. RBP 7-28atm. W zależności od 
średnicy balonu.  

 szt 150  

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie  14 – Balon btk     
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Balon BTK. Średnica wewnętrzna 0,018” i 0,014”. balony 
dostępne w wersji RX i OTW. Średnica: 1,25-8mm. 
Długość: 15-220mm. Profil przejścia 0,93mm. Ciśnienie 
robocze: 10-16atm. Średnica koszulki nie większa niż 4F. 
Długość shaftu: 80,150cm. 

 szt 50 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 
 

 Zadanie 15 – Balon na prowadnik 0,18”    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Cewniki balonowe współpracujące z prowadnikiem 
0,18”, typu semi compliant (4-8% podatności), dostępne 
długości: 20,40,60,80,120,150,170,200mm., dostępne 
średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm.  
Rodzaj cewnika : over the wire, dostępne długości 
systemów dostarczania 90cm, 130cm oraz 150cm. 
Cewniki balonowe posiadające 2 markery na systemie 
dostarczania, oznaczające pozycję balonu, kompatybilne z 
introducerem 4F i 5F (do 6mm średnicy i 10cm długości 
włączonej). Shaft o wysokiej odporności na załamania i 
zagięcia, hydrofobowy nie większy niż 3.8F. Sposób 
pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i 
jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu. 
Ciśnienie nominalne: 6atm., a RBP pomiędzy 12 a 15 
atm.  W zależności od średnicy.     

 szt 50 

      

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 

 Zadanie 16 – Torquer na prowadnik 0,14”    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Torqer na prowadnik 0,014”, 0,018”, 0,035” 
 szt 

200 
 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 
 

 Zadanie 17 – Igły do angiografii śr. 0,038”    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Igła do angiografii, jednoczęściowa ze skrzydełkami. 
Średnica 0,038”. Długość 7cm.  szt 200 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 18 – Biosyntetyczna proteza naczyniowa, cewnik balonowy do okluzji aorty, shunty szyjne    
L
p 

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Biosyntetyczna proteza naczyniowa: 
- ściana protezy wykonana w całości z kolagenu 
   pochodzenia owczego 
- szkielet protezy stanowi siatka z poliesteru 
- proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych 
- podwyższona poręczność chirurgiczna 
- dostępne długości: 35cm, średnice:5,6,8mm 

 szt 4 

      

2 Cewnik balonowy do okluzji aotry: 
- używamy gdy dostęp do tętniaka jest utrudniony, 
  klemowanie niemożliwe 
- średnica balonu 43mm, śr shaftu 12 F, długość shaftu 24cm 
- balony wykonane z latexu 
- cewnik wykonany z PEBAX 
- światło do irygacji (możliwość perfuzji) 
- zawiera plastyczny prowadnik ze stali nierdzewnej (usztywnia 
  cewnik przy wprowadzaniu) 

 szt 4 

      

3 Shunty szyjne 
Shunty szyjne z balonami pozwalają na łatwą i szybką okluzję tętnicy 
szyjnej wspólnej i wewnętrznej, bez konieczności klemowania. 
Rozwarcie naczynia za pomocą balonów ułatwia dostęp do blaszki 
miażdżycowej.  
- posiadają dodatkowy balon bezpieczeństwa zapobiegający 
 zbyt silnemu rozprężeniu balonu w tętnicy szyjnej 
 wewnętrznej 
- t-port służący do przepłukiwania oraz kontroli drożności,  
   przepływu i ciśnienia krwi 
- lateksowe balony o maksymalnej średnicy 8mm (t.sz. 
  wewnętrzna) i 14mm (t.sz. wspólna) 
- elastyczne, odporne na skręcenie 
- poszczególne elementy shuntu oznaczone kolorami w celu 
  łatwej ich identyfikacji 
- zachowany wysoki przepływ krwi: 180 cm3 /min (wersja 
 outlying), dla średnicy 9F i ciśnienia 120/80 mmHg 
- outlying shunt: długość 31cm (śr. 8F, 9F, 10F) 
- inlying shunt: długość 15cm (śr 9F, 10F) 
 

 szt 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 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie  19 – Graspery laparoskopowe – narzędzia     
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Wielorazowa rękojeść grasperowa z blokadą, śr. 5 mm, 
nierozbieralna z funkcją rotacji, podwójny przeciwstawny 
gwint do połączenia z końcówką, kanał płuczący, 
przyłącze do koagulacji, dwa komplety wkładek 
redukcyjnych o różnych średnicach, wskaźnik 
poprawnego zamontowania końcówki, długość 34 cm. 

 Szt. 5 

      

2 Wielorazowa rękojeść dissektorowo – pożyczkowa bez 
blokady, śr.5 mm, nierozbieralna z funkcją rotacji, 
podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z 
końcówką, kanał płuczący, przyłącze do koagulacji, dwa 
komplety wkładek redukcyjnych o różnych średnicach, 
wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki, długość 
34 cm. 

 Szt. 5 

      

3 Końcówka dokręcana – grasperowa, dwie bransze 
zakończone atraumatycznymi zębami do chwytania i 
wyciągania, kompatybilna z rękojeściami z poz. 1 

 Szt. 4 
      

4 Końcówka dokręcana – dissectorowa, typu Modified 
Maryland do chwytania i preparowania, kompatybilna z 
rękojeściami z poz. 1 i 2 

 Szt. 4 
      

5 Końcówka dokręcana – grasperowa, dwie baransze z 
drobnymi ząbkami na 2/3 długości transzy, kompatybilny 
z rękojeścią z poz.1 

 Szt. 4 
      

6 Końcówka dokręcana – dissectorowa typu Traditional 
Maryland, delikatnie wygięta, do chwytania i 
preparowania, kompatybilna z rękojeściami z poz. 1 i 2 

 Szt. 4 
      

7 Końcówka dokręcana – nożyczkowa, obłe zakończenie 
ostrza, kompatybilna z rękojeściami z poz.2  Szt. 4 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 



SPZOZ/PN/14/2015                                                                                                   Strona 13 z 31 
 

  

 Zadanie  20 – Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran     
    

 Lp. Nazwa J.m. Ilość Cena jedn. 
Netto 

Wartość  
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
Brutto 

 

1.  

Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran 
Producent: ………………………………… 
Typ: ………………………………………. 
Kraj pochodzenie: ………………………… 
Rok produkcji: ……………………………. 

Szt. 1     

 

2.  

Jednorazowy zbiornik do urządzenia o 
pojemności 300ml, do gromadzenia wydzieliny 
z rany, z bakteriobójczym żelem, z dwoma 
hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, 
filtrem antybakteryjnym, drenem zaciskiem do 
drenu i złączem do podłączenia do drenu 
podkładki  
Oferujemy: 
Nazwa handlowa / nr katalogowy 
………………………………………………… 

szt. 10     

 

3.  

Jednorazowy zbiornik do urządzenia o 
pojemności 500ml, do gromadzenia wydzieliny 
z rany, z bakteriobójczym żelem, z 
hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, 
filtrem antybakteryjnym, drenem zaciskiem do 
drenu, i złączem do podłączenia do drenu 
podkładki 
Oferujemy: 
Nazwa handlowa / nr katalogowy 
………………………………………………… 

szt.  40     

 

4.  

Zestaw opatrunkowy składający się z: 
- Jałowego opatrunku o wymiarach 
10x7,5x3,2cm, wykonanego z siatkowego 
poliuretanu (PE) o otwartych porach, mający 
dużą zdolność odprowadzania płynów, 
wspomaga tworzenie tkanki ziarnistej, 
stosowany w ranach zakażonych, 

szt. 10     
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- podkładka 
- folia samoprzylepna (30,5x26)x1 
Oferujemy: 
Nazwa handlowa / nr katalogowy 
………………………………………………… 

 

5.  

Zestaw opatrunkowy składający się z:  
- Jałowego opatrunku o wymiarach 
18x12,5x3,2cm, wykonanego z siatkowego 
poliuretanu (PE) o otwartych porach, mający 
dużą zdolność odprowadzania płynów, 
wspomaga tworzenie tkanki ziarnistej, 
stosowany w ranach zakażonych, 
- podkładka 
- folia samoprzylepna(30,5x26)x2 
Oferujemy: 
Nazwa handlowa / nr katalogowy 
………………………………………………… 

szt. 25     

 

6.  

Zestaw opatrunkowy  
- Jałowego opatrunku o wymiarach 
26x15x3,2cm, wykonanego z siatkowego 
poliuretanu (PE) o otwartych porach, mający 
dużą zdolność odprowadzania płynów, 
wspomaga tworzenie tkanki ziarnistej, 
stosowany w ranach zakażonych, 
- podkładka 
- folia samoprzylepna (30,5x26)x2 
Oferujemy: 
Nazwa handlowa / nr katalogowy 
………………………………………………… 

szt. 5     

     Razem:    
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZ ĄDZENIA 
 

L.p. Wymagane warunki i parametry Wymóg Oferowane warunki i parametry 

1.  
Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne 
ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25-
200 mm/Hg 

TAK  

2.  Waga do 3 kg TAK  

3.  Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg TAK  

4.  
Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub 
przerywanej, w zależności od leczonej rany 

TAK 
 

5.  

Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, 
wysokie (prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie 
docelowe w ranie) 

TAK 
 

6.  Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godz. TAK  

7.  
Bateria wewnętrzna działająca w razie potrzeby 
przez min. 6 godzin 

TAK 
 

8.  

Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w 
razie nieprawidłowości wynikających ze strony 
opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego 
ciśnienia braku aktywności systemu 
terapeutycznego, alarm temp. wewnętrznej, alarm 
odchyleń ciśnienia i przerwania terapii 

TAK 

 

9.  Ekran dotykowy z językiem polskim TAK  

10.  
Opcjonalne zaprogramowanie ustawienia terapii 
według rodzaju ran 

TAK 
 

11.  

Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej 
terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, 
SD card i IR umożliwiający eksport zapisanych 
danych 

TAK 

 

12.  

Funkcja umożliwiająca rejestrowanie liczby 
elementów opatrunku umieszczonych w ranie, 
wymiany zbiornika 

TAK 
 

13.  Funkcja ułatwiająca wykrywanie nieszczelności TAK  
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prowadzących do utraty ciśnienia 

14.  Funkcja ułatwiająca rejestrowanie postępu leczenia TAK  

15.  Funkcja blokady ekranu TAK  

16.  
Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml, 
1000ml 

TAK 
 

17.  
Możliwość bezpiecznego zamontowania urządzenia 
na stojaku kroplówki bądź na poręczy łóżka 

TAK 
 

II Warunki gwarancji i serwisu   
1 Okres Gwarancji   
2 Okres gwarancji min. 24 miesięcy TAK  

3 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny na terenie Polski 

TAK  

4 Serwis Gwarancyjny   
5 Możliwość zgłoszeń 24 godz. /dobę, 365 dni / rok TAK  
6 Czas reakcji na zgłoszoną awarię ≤ 48 godz. TAK  

7 

Maksymalny czas wykonania naprawy nie 
wymagającej sprowadzenia części z zagranicy 
wynosi ≤ 3 dni roboczych liczonych od dnia 
zgłoszenia naprawy 

TAK  

8 

Maksymalny czas wykonania naprawy 
wymagającej sprowadzenia części z zagranicy 
wynosi ≤ 7 dni roboczych liczonych od dnia 
zgłoszenia naprawy 

TAK  

9 
W przypadku przedłużającej się naprawy pow. 5 
dni, wstawienie urządzenia zastępczego 

TAK  

10 

Liczba napraw gwarancyjnych powodująca 
wymianę sprzętu na nowe  ≤ 5 napraw za 
wyjątkiem uszkodzeń wynikających z winy 
zamawiającego 

TAK  

11 
Gwarancja przedłużana automatycznie o czas 
usuwania awarii 

TAK  

12 
Bezpłatne przeglądy okresowe oraz naprawy 
gwarancyjne sprzętu w okresie gwarancji– podać 

TAK  
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liczbę przeglądów wymaganych przez producenta.  

13 
Gwarancja zapewnienia zakupu części przez okres 
10 lat 

TAK  

III Wymagania dodatkowe   
 1 Bezpłatne uruchomienie i sprawdzenie 

poprawności u  użytkownika 
TAK  

2 Szkolenie personelu w zakresie obsługi technicznej 
obejmującej wszystkie opcje 

TAK  

3 Instrukcja obsługi w języku polskim  TAK  
4 Dokumentacja dotycząca przeglądów technicznych 

w języku polskim (przy dostawie) 
TAK  

 
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
1 Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie. 
2 Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu. 
3 Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne: 

……………………………...…………………………………… 
Oświadczamy,  

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

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

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

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie  21 –  Elektroniczny termometr bezdotykowy   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Elektroniczny termometr bezdotykowy – pomiar temp. 
ciała :34,0-42,2 oC , pomiar temp. obiektu:0-100oC, 
sygnalizacja świetlna na ciele pacjenta wskazująca 
prawidłową odległość w trakcie pomiaru. Powtarzalność 
kolejnych pomiarów co 5sek. Rozdzielczość:0,1o C. 
dokładność pomiaru: w warunkach laboratoryjnych+/- 
0,2oC, 36,0-39,0oC, Wyświetlacz: Liquid Crystal Display 
(ciekłokrystaliczny) 4 cyfry plus ikony specjalne, 
Akustyka: przyrząd włączony i gotowy do wykonanie 
pomiarów : 1 krótki sygnał, zakończenie pomiaru: 1 długi 
sygnał dźwiękowy (1sek.) jeśli odczyt jest niższy niż 
37,5OC , 10 krótkich sygnałów dźwiękowych, jeśli odczyt 
jest równy lub wyższy niż 37,5o C, błąd systemowy lub 
awaria: 3 krótkie sygnały dźwiękowe, Podświetlenie: po 
włączeniu przyrządu na 4 sekundy uaktywnia się zielone 
podświetlenie. Po zakończeni pomiaru wynikiem niższym 
niż 37,5oC na 5 sekund uaktywnia się zielone 
podświetlenie. Po zakończeniu pomiaru wynikiem 
równym lub wyższym niż 37,5oC na 5 sekund uaktywnia 
się czerwone podświetlenie. Temperatura robocze: pomiar 
temp. ciała :34,0-42,2oC, pomiar temp. obiektu 0-100-0oC 
, temp. przechowywania: -20+50oC Maksymalna 
wilgotność względna 15-95%, Automatyczne wyłączanie 
się po ok.1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru. 
Baterie: 2 baterie AAA 1,5V, Waga do 100g (z bateriami) 
do 80g (bez baterii) Normy: ASTM E 1965; IEC 60601-
1-2 (EMC) 

 

 Szt. 30 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie  22 – Strzykawki jednorazowego użytku sterylne    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Strzykawka 100ml cewnikowa 
 

 szt 7 000 
      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 23 – Kaniule do nosa      
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Cewniki jednorazowe do nosa – do badania bezdechu 
sennego  szt 200 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 24 – Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia dla dzieci     
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Układ oddechowy j.u. anestetyczny z PCV, rury 
karbowane – wewnątrz gładkie (dł. 1,6-1,8m plus trzecia 
dodatkowa dł. 0,6-0,8m z workiem 1L) ze złączem Y oraz 
kolankiem dla dzieci śr. 15mm 

 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  
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do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 
 

 Zadanie 25 – Osprzęt elektrochirurgiczny do diatermii firmy EMED typ E S350 z modułem argonowym     
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Nóż prosty,  dł 25mm (końcówka ścięta 2-stronnie)  szt 2       
2 Nóż prosty, dł. 25mm (końcówka ścięta 1-stronnie)  szt 2       
3 Kabel uziemiający giętki dł, 3m  szt 2       
4 Kabel bipolarny do instrumentów thermostapler dł. 5m  szt 2       
5 Uchwyt elektrody 4 mm dł. kabla 4m  szt. 2       
6 Igła kątowa 90 stopni 1,5mm,śr. 0,6mm, dł. 115mm  szt 2       
7 Nóż kątowy 45 stopni x 3mm, dł. 115mm, uchwyt 4mm  szt 1       
8 Czyścik j.u. do narzędzi – opak. 100szt  szt 8       
9 Szczoteczki do ręcznego czyszczenia elektrod   szt 15       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie  26 – Katetery Fogartego - sterylne     
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Katetery do emboloktomii Fogartego, 
rozm. 3F – 10F/80 cm ze znacznikiem RTG wokół cewnika   szt 250 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 27 – Protezy 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Trzpień anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, 
tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej 
hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość 
trzpienia w zakresie od 100 mm do 145mm, min. 8 
rozmiarów dla każdej strony. 

 

 
 

szt 

 
 

35 

      

2 Głowa metalowa CoCr o śr. 28mm, 32 mm w min. 3 
rozmiarach długości szyjki. W przypadku użycia 
kombinacji ceramika-ceramika/ średnica zewnętrza 
głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy 
zewnętrznej panewki. 

 

 
 

szt 

 
 

60 

      

3 Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte 
hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 
od 44mm do 68mm (skok co 2mm) w min. trzech 
opcjach: 1) panewka typu press-fit pełna, 2)panewka 
typu press-fit z min. 5 otworami umożliwiającymi 
dodatkową stabilizację za pomocą śrub. 

 

 
 

szt 

 
 

20 

      

4 Panewka wkręcana z gwintem na 2/3 powierzchni 
zewnętrznej pokryta tytanem w rozmiarach średnicy 
zewnętrznej od 42 do 70mm,  bezotworowa 

 
 

szt 
 

10 
      

5 Wkładka polietylenowa z 0 lub 10 stopniowym 
okapem, o średnicy wew. 28mm, 32mm z możliwością 
zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co 
najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu 
związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. 

 

 
szt 

 
35 

      

6 Śruby mocujące  szt 20       
7 Zaślepka  szt 35       
8 Endoproteza bipolarna modularna ( skład głowa 

bipolarna, panewka zewnętrzna) 
*  panewka bipolarna modularna, głowa metalowa  
     o śr. 22mm,  
*  panewka zewn. o śr.36-61mm, głowa wewn. 26mm, 
*  panewka zewn. o śr.41-72 mm, głowa met.  wew. 28mm, 
*  panewka zewn. śr. 44-72 mm 

 

 
 
 

op 

 
 
 

25 

      

9 Panewka polietylenowa o śr. wewnętrznej 28mm lub 
32mm dwuprofilowa (niska, wysoka) z dodatkowym 
10-stopniowym okapem oraz panewka z dystanserami 

 
 
 

szt. 

   
 

10 

      



SPZOZ/PN/14/2015                                                                                                   Strona 22 z 31 
 

dla lepszego rozprowadzenia cementu. 
10 Trzpień prosty, gładki wysokopolerowany w min. 6 

ofsetach i min. 20 rozmiarach z centralizerem.  
 

 
szt. 

  
30 

      

11 Cement kostny 1 x40g  szt. 20       
12 Cement kostny 1x40g z dwoma antybiotykami 

(kolistyna i erytromycyna). 
 

szt. 40       

13 Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego 
podawania cementu. 

 
szt. 50       

14 Polietylenowy korek do zamknięcia kanału 
szpikowego. 

 
szt. 40       

15 Trzpień rewizyjny cementowany 
 w zakresie dł. od 200-260 mm 

 
szt. 2       

16 Uszczelniacz do cementu  szt. 2       
17 Urządzenie wraz z końcówką do pulsacyjnego płukania 

kości  
 

szt. 30       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:      

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 28  – Osprzęt do diatermii ICC300 ERBE   
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Elektroda neutralna jednorazowa, hydrożel, 
dzielona dla dorosłych i dzieci 176x122mm 

 opak 
(50szt) 30 

       

2 Kabel do elektrody neutralnej 1 x użytku (3mb)  szt 2       
3 Bipolarne elektrody koagulacyjne, proste 

dł. 16,5cm, końcówka 2mm tępa 
 szt 2 

      

4 Kabel łączący do elektrod bipolarnych dł. 5m  szt 2       
5 Elektroda bipolarna, igła zagięta 90O,  

0,6 x 1,5mm, dł. 115mm 
 szt 1 

      

6 Elektroda bipolarna, igła zagięta  90O,  
0,6 x 4mm, dł. 115mm  

 szt 1 
      

7 Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami  szt 8       
8 Kabel monopolarny dł. 3m lub 5m (kompatybilny 

z osprzętem endoskopowym firmy KARL 
STORZ) 

 szt 2 
      



SPZOZ/PN/14/2015                                                                                                   Strona 23 z 31 
 

9 Kabel monopolarny do resektoskopu,  wtyk męski 
2mm, wtyk męski ERBE dł. 4,5m do 
resektoskopu KARL STORZ 

 szt 2 
      

10 Nóż prosty 25mm do uchwytu monopolarnego 
4mm 

 szt 8 
      

11 Czyścik do narzędzi 1 x użytku   
opak. 

(100szt) 6 
      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie 29  –    Zestaw do kaniulacji tętnicy metodą SEDLINGERA 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Zestaw do kaniulacji tętnicy metodą SEDLINGERA ŚR. 
1 – 1,1 MM, DŁ.8-10CM  Szt. 20 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie  30 –    Igły do biopsji wątroby  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Igły przeznaczone do wykonania biopsji gruboigłowej 
wątroby metodą MENGHINIEGO półautomatyczna 16G 
x 150mm (wielkość pobierania bioptatu minimum 2cm) 

 Szt. 30 
      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
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........................., DNIA ................ .................................................... 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 

 Zadanie  31 –    Akcesoria do metkownicy 3-rzędowej BLITZ M-DOQ 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji 
parowej – rolka 500szt.  Szt. 100 

      

2 Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji 
tlenkiem etylenu – rolka 500szt.  Szt. 15 

      

3 Wałek olejowy do metkownicy  Szt. 4       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie  32 –    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 300szt)  kaseta 100       
2 Opaski dla dzieci 25x178 w kasetach (kaseta 500szt)  kaseta 4       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:      

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie  33 –    pojemniki j/u do dozowników tlenowych 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 

Cena 
jednostk 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 
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netto brutto 

1 Pojemniki j/u ze sterylną zawartością do inhalacji do 
dozowników tlenowych firmy Technologię Medical – 
model 002 

  - 
      

a Pojemność 300-400 ml  Szt.  800       
b Pojemność 600-650 ml  Szt. 300       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie   34 –    zaciskacze pępowiny 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Zaciskacze do pępowiny sterylne  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 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie  35 –    Zestaw do pobierania materiału do badań w czasie odsysania  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

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

 Szt. 500 
      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  
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........................., DNIA ................ .................................................... 
(podpis osoby – osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 

 Zadanie  36 –    kołnierz ortopedyczne dla dorosłych i dzieci 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych Ambu Redi ACE  Szt. 50       
2 Kołnierze ortopedyczne dla dzieci Ambu Redi ACE mini  Szt. 30       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie  37 –   Filmy do mammografii   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Filmy do mammografii 18x24 op. – 100 sztuk  Opak. 50       
2 Filmy do mammografii 24x30 op. – 100 sztuk  Opak. 12       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie  38 –    Wywoływacze i utrwalacze 
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Wywoływacz do obróbki aut. op. – 20l Kodak  Opak. 24       
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2 Utrwalacz do obróbki aut. op. -20l Kodak  Opak. 24       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie   39 –   stent montowany na balonie, prowadnik 0,035  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stent montowany na balonie, prowadnik 0,035 stent 
zamkniętokomorowy śr. 4-10mm, dł. 15-80mm, stent 
stalowy wycięty z jednego kawałka laserowo, bez łączeń, 
ciśnienie robocze 8 atm.; długość shaftu 80, 135cm, dobra 
widoczność stentu w obrazie RTG, współpracujące z 
koszulką 6F. Cewnik balonowy pokryty silikonem w 
kanale wewnętrznym i na zewnątrz. 

 Szt. 30 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie   40 –    stent, cewnik, koszulka interwencyjna 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, 
wykonywany z jednego kawałka nitinolu wycięty 
laserowo. Długość systemu wprowadzającego 80cm i 
120cm. Średnica systemu wprowadzającego nie większa 
niż 6F. Średnica kanału wewnętrznego 0,035. Średnica 
stentu: 6,7,8,9,10,12,14mm. Długość stentu: 20,30,40, 
6080,100,120,150mm. Dobra widoczność systemu 
wprowadzającego w obrazie RTG. Markery systemu 
wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze 
widoczne w obrazie RTG. Możliwe najmniejsze skracanie 
stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie. 

 Szt. 50 

      



SPZOZ/PN/14/2015                                                                                                   Strona 28 z 31 
 

Duża siła radialna stentu.  
2 Cewnik diagnostyczny na prowadnik 0,035. Różne 

końcówki 5-12 otworów bocznych. Długość: 65-125cm, 
średnica 4F-6F, ciśninie 1200psi. 

 Szt. 100 
      

3 Koszulka interwencyjna, contralateralna z zastawką i 
dilatatorem w zestawie. Średnica 6F-7F. Długość: 45-
55cm. Dobra widoczność w skopii. 

 Szt. 80 
      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 41  –  Stent samorozprężalny SFA, obwodowy, balon do czasowej okluzji 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stent samorozprężalny nitynolowy. Średnice: 5-8mm 
Długości: 20-200mm. Długość systemu 
wprowadzającego: 75 i 130 cm. Maksymalny crossing 
profile 0,083”. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i 
koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość 
rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub 
dwiema rękami. Triaksialny system wprowadzający 
minimalizujący dystalną migrację stentu podczas 
implantacji. 

 Szt 30 

      

2 Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z 
kobaltem. System dostawczy akceptujący prowadnik 
0,035” OTW, długość cewnika dostawczego 75 i 135cm. 
Stent pleciony w kształt tabularnej siatki (mesh) o 
diagonalnych oczkach, stent o dużej elastyczności, 
miękkości i możliwości dopasowania do kształtu 
naczynia. Stent z możliwością ponownego założenia – 
całkowicie repozycjonowalny. Średnice: 2-24mm, 
długości:20-139mm. Dobra widoczność stentu we 
fluoroskopie.  

 Szt. 10 

      

3 Cewnik balonowy do czasowej okluzji w chirurgii 
naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów. Cewnik 
7F o długościach 65 oraz 100 cm. Cewnik balonu o 
konstrukcji bitumen zapewnia bardzo krótki czas deflacji. 
Kompatybilny z prowadnikiem 0,038”. Średnice 

 Szt. 5 
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balonu:20/27/33/40mm. Dwa platynowe markery 
obrazujące końce balonu. 

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie  42 –    balon do btk 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Balon do T BTK. Cewniki balonowe na prowadnik 
0,014”, controlled compliant (podatność 4-6%). Długość: 
20,40,70,100,140,180,220 mm. Średnica: 1,5-4,00mm. 
Dostępna długość shaftu do 90,120 i 150cm. Dwa 
markery na shaft pozycjonujące balon, kompatybilne z 
introduktorem 4F, ciśnienie nominalne 7 atm. RBP 14 
atm. Shaft proksymalny wzmocniony dla lepszej 
popychalności. Specjalny sposób pokrycia balonu 
ułatwiający przechodzenie przez ciasne zmiany oraz 
stabilizujący balon podczas inflacji. 

 Szt. 50 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie   43 –    prowadnik hydrofilny 0,014 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Prowadnik hydrofilny 0,014 sztywność końcówki1g. 
Końcówka cieniująca 3cm. Długość 
prowadnika180,300cm. Dystalna część prowadnika 
pokryta płaszczem polimerowym o długości 22cm. 
Pokrycie hydrofilne Slipcoat na oplocie, pokrycie PTFE 
na szafcie. Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu 

 Szt. 30 
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stalowego. 

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie  44 –    mikrocewnik zbrojony hydrofilny 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i 
manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach 
obwodowych. Trójwarstwowa budowa ściany: 
wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie 
wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer. 
Bardzo dobra odporność na załamanie struktury 
podłużnej, ściskanie, zgniatanie, brak opalizacji światła 
na zgięciu. Wolframowy oplot w warstwie środkowej 
zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: 
zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację 
i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30mm. 
Atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0,9mm 
pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna 
mandrylem. Bardzo dobry przepływ kontrastu przy 
dużych ciśnieniach (max. 750-900psi) do 4,2 ml/sek. 
Szeroka kompatybilność z wieloma środkami 
embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, 
etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, 
mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO. 
Długości 110,130,150 cm. Duża średnica wewnętrzna: 
0,023” (0,57mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z 
prowadnikiem 0,018”); 0,025” (0,65mm) dla 2.7 Fr 
(kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) 0,027” (0,70mm) 
dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) 
Średnice 2.4 Fr i 2.8 Fr z dystalnym markerem (0,7mm 
platynowy pierścień) Średnica 2.7 Fr i 2.8 Fr z dystalnym 
markerem (0,7mm platynowy pierścień) Średnica 2.7 Fr i 
2.8 Fr w zestawie z prowadnikiem 0,021” ze złotym 
markerem na dystalnych 3 cm. 

 Szt.  20 
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                                                                                                                                                                                                                    Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

  


