
      
 załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/35/2014 -   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 – Stent montowany na balonie, prowadnik 0,035 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
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 
zamkniętokomórkowy śr 4-10mm, dł. 15-80mm, 
stent stalowy wycięty z jednego kawałka laserowo, bez łączeń, 
ciśnienie robocze 8atm, 
dł shaftu 80, 135cm dobra widoczność stentu w obrazie RTG,
współpracuje z koszulką 6F. Cewnik balonowy pokryty silikonem 
w kanale wewnętrznym i na zewnątrz

szt 30

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 2 – Stent samorozprężalny nitylonowy do tętnic obwodowych
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z 
jednego kawałka nitinolu wyciety 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: 20,30,40,60,80,100,120,150mm.
Dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie TRG. 
Markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu 
dobrze widoczne w obrazie RTG. Możliwe najmniejsze skracanie 
stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie.  Duża 
siła radialna stentu. 

szt 100

2 Stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z 
jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo. Budowa 
zamkniętokomórkowa, heliakalna. Długość systemu 
wprowadzającego 80cm i 120cm. System wprowadzający z 
markerem pozycyjnym dającym kontrolę implantacji stentu. 
Średnica stentu 5mm. 
Długość stentu:30,40,60,80,100,120,150,200mm. 
Duża siła radialna stentu przy jego maksymalnej elastyczności.  

szt 30

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  3– Stent samorozprężalny nitylonowy do SFA 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

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

szt 60

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 4 –  Balon do t btk 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Balon do T BKT
cewniki balonowe na prowadnik 0,014”,
controlled compliant (podatność 4-6%)
Długość: 20,40,70,100,140,180,220mm.
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 
7atm, RBP 14 atm. Shaft proksymalny wzmocniony dla 
lepszej popychalności. Specjalny sposób pokrycia balonu 
ułatwiający przechodzenie przez ciasne zmiany oraz 
stabilizujący balon podczas inflacji. 

szt 90
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2 Cewniki balonowe współpracujące z prowadnikiem 
0,018” 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 włącznie). 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 6 atm., a RBP pomiędzy 12 
a 15 atm.  W zależności od średnicy 

szt 50

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 5 – Balon na prowadnik 0,035”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
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 – 14,0mm
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 średnicy8-14mm dł. 20-80mm.
Długość shaftu: 80 i 135cm. Ciśnienie nominalne: 4-8atm. 
RBP 7-28atm w zależności od średnicy balonu. 

szt 200

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  6 – Balon btk 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
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
śr 1,25-8mm
dł 15-220mm
profil przejścia 0,93mm
ciśnienie robocze 10-16atm
średnica koszulki nie większa niż 4F
dł shaftu 80,150cm

szt 100

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE  7 – Scoring baloon 
Lp Nazwa    Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Scoring baloon
cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący
konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 
2,0-3,5mm; 
 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0mm oraz 5 ostrzy dla 
długości 10cm 
śr 2,0-6,0mm
dł 10,20,40,100mm
system OTW współpracujący z prowadnikami 0,014 i 0,018”
długość shaftu:  50,90,137,155cm
dwa znaczniki określające część roboczą balonu 

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 

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 8 – Balony wydzielające leki 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Balony wydzielające leki paclitaxel i mocznik 
jako nośnik. 
Średnice 2,0-6,0mm. Długość 40-150mm. 
Współpraca z prowadnikiem 0,014”, 0,035”

szt 30

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 9 – prowadnik  0,035 ”J”  z ruchomym rdzeniem
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik 0,035”J”  dł 150-260cm
z ruchomym rdzeniem 

szt 200

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  10 – Prowadnik  0,035” typu Amplatz 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik 0,035” typu Amplatz Super Stiff o bardzo 
dużej twardości do wprowadzania np. stentgrafu przy 
trudnej anatomi -  końcówka prosta i ”J”
dł 150-180-260cm

szt 50

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 11 – Prowadnik hydrofilny 0,035”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik hydrofilny o średnicy  0,035”. dostępne 
rożne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short 
= 1cm, regular = 3cm oraz long = 5cm. Końcówka 
prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia. 
Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuratanie 
wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą 
trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i  na załamania 
struktury podłużnej. W poliuretanie dodatkowo 
zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka 
hydrofilna n całej długości. Atraumatyczna, miękka 
końcówka z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o 
standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej. 
Dostępne w opcji z kształtowalną końcówką. 
Długości 220,260,300cm.  

szt 400

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  12 – Prowadnik hydrofilny 0,018” 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik hydrofilny 0,018”, końcówka prosta, 
formowalna na długości 2cm,
dł.  110,150,200 oraz 300cm 

szt 200

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 13 – Prowadnik hydrofilny 0,014”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik z powłoką  hydrofilną 0,014”.
Długość 190, 300cm. Kształtowalna końcówka. Dwa 
stopnie twardości: 2,8g i 3,5g

szt 50

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 14 – Prowadnik hydrofilny 0,014” końcówka J  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik hydrofilny 0,014” , sztywność końcówki 1g. 
Końcówka cieniująca 3cm. Długość prowadnika 180, 
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 stalowego.  

szt 50

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 15 –  Prowadnik z pokryciem hydrofilnym 0,014”
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produkt\u 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik hydrofilny 0,014 sztywność końcówki 20g. 
Końcówka cieniująca 17cm. Długość całkowita 
prowadnika 180, 300cm. Średnica  zewnętrzna końcówki 
0,008 cala. Pokrycie hydrofilne Slipcoat na oplocie. 
Pokrycie PTFE na szafcie. Rdzeń wykonany z jednego 
kawałka drutu stalowego. 

szt 30

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 16 – Prowadnik  (hydrofilny) do angioplastyki  0,014”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik hydrofilny 0,014 o zróżnicowanym pokryciu na 
całej długości: część proksymalna pokryta fluorownym 
polimerem w celu maksymalnej kontroli i łatwości 
manipulowania prowadnikiem; część dystalna – hydrofilny 
polimer, pokryty metodą ICE na długości 35cm, tworzy 
strefę buforową pomiędzy ścianą naczynia a prowadnikiem. 
Dostępne dwa typy końcówki polimerowej „J” i prosta. 
Długość końcówki widocznej w skopii 35cm. Dostępne 
długości: 182 i 300cm 

szt 50

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 17 – Prowadnik (nitinolowy) do angioplastyki  0,014”   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik nitinolowy, pokryty hydrofilnym polimerem, o 
zmiennym sposobie pokrycia prowadnika na całej długości: 
część proksymalna  pokryta PTFE w celu maksymalnej kontroli 
i łatwości manipulowania prowadnikiem; część dystalna – 
hydrofilna, pokryta polimerem ICE. Obrót części proksymalnej 
do dystalnej prowadnika 1:1. Dostępne dwa typy końcówki  „J” 
i prosta. Dostępne długości 185 i 300cm. 

szt 250

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 18 – Prowadnik z końcówką hydrofilną 0,014”   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik z powłoką hydrofilną  0,014”. Długość 190 i 300cm, 
końcówka taperowana o średnicy 0,012” i 0,009”. umożliwia 
pokonanie ciasnego, trudnego zwężenia o trzech stopniach 
twardości: 4,8g 9,7g 13,0g. Duża sterowalność, twardość i siła 
penetracji.  

szt 60

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 19 – Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem 
ciśnienia 0-30atm, wyposażona w trójdrożny kranik szt 600

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 20 – Introduktor z koszulką diagnostyczną   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Introduktor z koszulką diagnostyczną 
śr 4F – 8F
dł 11-23cm
zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, zastawka 
uszczelniająca silikonowa.
W zestawie igła,  prowadnik, dilatator, koszulka

szt 400

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE  21 – Introduktor z koszulką interwencyjną  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Introduktor z koszulką interwencyjną
śr 4F – 11F
dł 11,23,45,55,90cm
koszulka zakończona markerem widocznym w obrazie RTG,
zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, zastawka 
uszczelniająca silikonowa.
Pokrycie powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej silikonem

szt 300

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 22 – Introduktor z koszulką diagnostyczną   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Introduktor z koszulką diagnostyczną. 
Średnica 3F, długość 60mm

szt 30

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 23 – Sprzęt do angiografii różny   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Przewód wysokociśnieniowy  dł 120cm szt 100
2 Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy szt 200
3 Y - conektor szt 200
4 Przedłużacz niskociśnieniowy szt 150
5 Rampa trójdrożna niskociśnieniowa szt 600

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  24 – Obłożenia do angioplastyki 
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produkt\u 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestawy obłożeń jednorazowych do angioplastyki z folią boczną, 
serweta angiograficzna jednorazowa co najmniej 400/211cm 
wykonana z włókniny typu SMS z dwoma otworami przylepnymi 
12,5cm, warstwa absorbująca wokół otworu 80x120cm,
2 fartuchy XL
serweta na stolik zabiegowy co najmniej 200x150cm (zawinięcie 
zestawu)

Powłoki ochronne z gumką na ekran, lampę i wzmacniacz 
110x110cm, 1 miska plastikowa 2500 ml na prowadnik z 
wypustkami zabezpieczającymi prowadnik przed  wysunięciem, 
miska plastikowa na kontrast 100ml, miska plastikowa na sół 
fizjilogiczną 100ml, spike z rurką oszczędzającą kontrast, 
1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego, skalpel plastikowy z 
rączką nr 11, kompresy gazowe 10x10 100szt.
Rurka do zatrzymania kontrastu 1300mm, kompres absorpcyjny  

szt 600

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  25 –  Igły do angiografii 0,038, dł. 7cm
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Igły do angiografii, jednoczęściowa ze 
skrzydełkami, śr 0,038, dł 7cm

szt 200

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 26 – Igły do angiografii  0,021 dł. 3,8cm
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Igła do angiografii
śr 0,021”
dł 3,8cm

szt 100

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 27 – Cewnik diagnostyczny na prowadnik 0,035”   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik diagnostyczny na prowadnik 0,035” 
różne końcówki
5-12 otworów bocznych
dł 65-125cm,  śr 4-6F, ciśnienie 1200psi

szt 600

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 28 – Cewnik angiograficzny 0,035”   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik diagnostyczny, angiograficzny, miękka 
atraumatyczna końcówka. Doskonała widoczność 
końcówki w skopii. Spoina zapewniająca płynne i 
bezpieczne połączenie sztywnego rdzenia z giętką 
końcówką. Cewnik wykonany z współwytłaczanej 
podwójnej warstwy nylonu. Końcówka stabilina, 
utrzymuje kształt podczas oddziaływania ciśnienia. 
Dobra sterowalność. Średnica 4,5,6F. 
Długość 65cm, 80cm, 110cm. Kompatybilne z 
prowadnikiem  0,035 i 0,038. typy ukształtowania 
końcówki: Sos Omni2, Berenstein     

szt 250

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 29 –  System do zamykania naczyń  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System do zamykania naczyń. Aplikator i 
wchłanialna syntetyczna plomba hemostatyczna, 
system nie pozostawia żadnych elementów wewnątrz 
naczynia, możliwość użycia koszulki zastosowanej 
do zabiegu 5,6,7F

szt 20

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 30 – System do przechodzenia do prawdziwego światła naczynia (re-entry)  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System do przechodzenia do prawdziwego 
światła naczynia (re-entry)
w zestawie cewnik re-entry i prowadnik 0,14”, 
dł 300cm, przechodzi przez koszulkę 6F 

szt 2

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  31– Stent szyjny samorozprężalny nitynolowy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stent szyjny samorozprężalny nitynolowy, wykonany z 
jednego kawałka nitonylu, wycinany laserowo
Średnica  5-10mm. Długość 20,30,40mm. System RX 135cm
Serednica kanału wewnętrznego 0,014”
Kompatybilny z koszulką max 6F, małe skracanie stentu 
podczas implantacji (do 8%), dobra widoczność systemu w 
obrazie RTG.

szt 20

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 32 – Stent szyjny o strukturze hybrydowej  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stent szyjny o strukturze hybrydowej szt 15

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  33 – Torquer na prowadnik   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Torquer na prowadnik 0,014”, 0,018”, 0,035” szt 200

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 34  – System neuroprotekcji   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System neuroprotekcji typu filtr możliwy do 
stosowania w naczyniach o ś 2,5-7,0mm, 
uniwersalny. 
Rozmiar o średnicy 4-7mm, dł. systemu 190mm, 
prowadnik ruchomy niezależny od systemu 
protekcji dla koszulki 6F

szt 30

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  35 – Balon do BTK
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Balon do BTK na prowadnik 0,014” OTW,
4F dla wszystkich rozmiarów, śr. 1.2-2.00mm,
dł 12 i 20mm, wzmocniona część dystalna 
końcówki, ciśnienie robocze 8 atm, RBP 14atm, 
profil wejścia końcówki 0,017”  

szt 20

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 36 –  Wkłady, złącza do strzykawki automatycznej 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Wkłady jednorazowe do strzykawki 
automatycznej 150ml z łącznikiem rurkowym do 
napełniania kontrastu 

szt 150

2 Złącza wysokociśnieniowe dł 150cm do 1000 PSI szt 150

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  37 – Stent samorozprężalny nitynolowy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stent samorozprężalny nitynolowy. 
Średnica 5-10mm, długość 20-150mm, shaft 135cm, 
kanał wewnętrzny 0,035”. Średnica systemu 
wprowadzającego nie większa niż 6F, dobrze widoczne 
markery stentu, nie mniej niż 2 markery na każdym 
końcu stentu.  

szt 25

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 38  – System neuroprotekcji  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System neuroprotekcji z zatrzymaniem przepływu, 
minimalny rozmiar koszulki 8F, profil shaftu 
dystalnego 5F, maksymalny rozmiar balonów:
proksymalnego 13mm, dystalnego 6mm

szt 20

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 39  –  Cewnik do trombolizy 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik  do  trombolizy  zawierający”  cewnik,  prowadnik 
zamykajacy, Y – connector, 
średnice: 4F i 5F, dł systemów: 45cm, 90cm, 135cm, 
dł systemu infuzyjnego: 
dla dł. 45cm: 10 i 20cm,
dla dł 90cm i 135 cm: 5-50 cm 
kompatybilny z prowadnikiem 0,035”.
Prowadnik  okluzyjny  zapewniający  szczelne  zamknięcie 
otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego 
przemieszczeniem  się  oraz  uszkodzeniem  proksymalnej 
końcówki, otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika, 
otwory podzielone  na  sekwencje  o  narastającej  średnicy, 
laserowa  technologia  wykonania  otworów,  zmniejszająca 
ryzyko ich zatkania się w trakcie infuzji.   

szt 20

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  40 –  System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych 
L
p

Nazwa Nazwa handlowa 
produkt\u 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System  do  usuwania  ciał  obcych  z  naczyń  krwionośnych 
zawierający: pętlę, torguer, introduktor, cewnik,  rozmiar 6F-
7F, zakres pracy 6-45mm, dł pętli: 120cm, dł cewnika 100cm. 
System składający się z trzech pętli nitinolowych.
System umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i 
ich oczyszczanie, duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 
Pętle  z  wtopionymi  włóknami  platynowymi,  cewnik 
wykonany z FEP odporny na załamania i zagięcia, końcówka 
zagięta o 15 stopni umożliwiająca sterowanie systemem. 

szt 2

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  41 – System do usuwania ciał obcych   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System  do  usuwania  ciał  obcych  zawierający:  pętlę, 
torquer, introduktor, cewnik rozmiar 3,2F.
Zakres pracy: 2-8mm, dł pętli 175cm, dł cewnika 150cm. 
System  składający  się  z  3  pętli  nitinolowych,  system 
umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i ich 
oczyszczenie, duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1, 
pętle  z  wtopionymi  włóknami  platynowymi,  cewnik 
wykonany z FEP odporny na załamani i zagięcia 

szt 2

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 42  – Stent samorozprężalny szyjny  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stent  dostosowany  do  naczyń  szyjnych, 
samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, 
system  dostawczy  akceptujący  prowadnik  0,014” 
monorail,  długość  cewnika  dostawczego  135cm, 
średnica  systemu  dostawczego  5  oraz  9F,  stent 
pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o geometrii 
zamkniętych  cel.  Stent  o  dużej  elastyczności, 
miękkości  i  możliwości  dopasowania  do  kształtu 
naczynia  i  jego  zmieniającej  się  średnicy  –  tętnica 
szyjna wspólna – tętnica szyjna wewnętrzna.
Stent z możliwością ponownego złożenia – całkowicie 
repozycjonowany,  średnice:  4-10mm,  długości: 
30,40,50mm.   Dobra  widoczność  stentu  we 
fluoroskopie bez markerów. 

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 

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  43 – Stent samorozprężalny obwodowy  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

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

szt 30

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 44  – Samorozprężalny stent zamkniętokomórkowy   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Samorozprężalny  stent  zamkniętokomórkowy  wykonany  z  6  par 
włókien  zaplecionych  helikalnie,  krawędzie  zaplecione  do 
wewnątrz.  Wysoka  odporność  na:  zginanie  i  rozciąganie 
potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez  
uszkodzenia).  Skręcanie  potwierdzone  w  testach  mechanicznych 
(20  milionów  cykli  bez  uszkodzenia). Technika  implantacji 
pozwalająca  na  dostosowanie  długości  oraz  stopnia  upakowania 
stentu  w  tętnicy.  Możliwość  modelowania  stentu  po  jego 
implantacji. Wysoka siła radialna. Wysoka odporność na zgniatanie. 
Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna uda.
Rozmiary: 4 – 7mm, średnica 40-200mm długość stentu. 
Długość kateteru 120cm.
Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018 lub 0,014.

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 

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 45  – System rotacyjny do trombectomii żylnej   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System  rotacyjny  do  trombectomii  żylnej  6F-7Fx65-135cm, 
przeznaczony  do  mechanicznego  usuwania  skrzeplin,  całkowicie 
zespolony z napędem  4500 obr/min. Drut z końcówką o długości 9-
15mm,  kranik  trójdrożny  z  odprowadzeniem  do  podawania  soli 
fizjologicznej i aspiracji skrzeplin. Sterylny, jednorazowego użytku.

szt 5

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 46  – Stent samorozprężalny obwodowy nitinolowy    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Stent samorozprężalny długi kompatybilny z prowadnikiem 0,018 i 0,035. 
pokrycie  pasywne  substancja  przyśpieszającą  endotelializację, 
zapobiegającą  zakrzepicy  w  stencie  oraz  ograniczającą  dyfuzję  jonów 
metalicznych do naczynia. Materiał konstrukcyjny: nitinol. 
Długości: 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 170; 200mm
średnice  5.0;  6.0;  7.0mm,  długości  systemów  dostarczania  90cm  oraz 
135cm – Over The Wire, dostępny system  Tri – axialny umożliwiający 
precyzyjną implantację, skracalność poniżej 2% po 6 złotych markerów na 
każdym z końców stentu, kompatybilne  z introducerem 4F dla wszystkich 
średnic  (system  prowadnika  0,018) i  6F  (system  prowadnika  0,035), 
pokryty  hydrofobowo,  połączenia  typu  „S”  -  lepsza  elastyczność,  12 
„koron” w jednym segmencie,  konstrukcja wieloelementowa – każdy z 
segmentów  działa  niezależnie,  brak  efektu  „rybiej  łuski”  dzięki 
konstrukcji „peak to valley”     

szt 80

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE  47  – Stenty wydzielające leki   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
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 38 mm.

szt 20

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 48  – Koszulka interwencyjna, contralateralna    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

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

szt 150

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 49 – Cewnik balonowy wysokociśnieniowy    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik  balonowy wysokociśnieniowy  do  plastyki  obwodowej. 
RBP  co  najmniej  24  atm.  Średnica  3-10mm,  długość  balonu 
20mm-200mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035. 
Długość cewnika prowadzącego 40cm; 80cm; 120cm; 135cm 

szt 25

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 50 – Cewnik balonowy do naczyń dużej średnicy   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Staw
ka 

VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik balonowy do naczyń dużej średnicy.
Średnica balonu:   12mm; 14mm; 16mm; 18mm; 20mm;24mm; 26mm
Długość balonu: 2;  4;  6cm. Długość systemu wprowadzającego 75cm i 
120cm.  Kompatybilny z  prowadnikiem 0,035.  System OTW. Znaczniki 
balonu dobrze widoczne w skopii. RBP 12-18atm.

szt 30

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 51 – System do zamykania naczyń   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
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 8 F dla wkłucia 7-8 F.
Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechanizmy (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 40

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  52 – Prowadnik typu Ballance Middle Weight (BMM) 0,014   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnik typu Ballance Middle Weight (BMW) 0,014 ze 
standardową kształtowalną manualnie3 końcówką roboczą. 
Długość prowadnika 300cm. PTFE na części sztywnej, powłoka 
hyrdofilna na części elastycznej: 31cm 

szt 80

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 53 – Cewnik wspomagający prowadnik 0,014   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik wspomagający prowadnik w przejściu przez zmiany w 
trudnych anatomicznie tętnicach poniżej kolana, współpracujący z 
prowadnikiem 0,014, wykonany w całości ze stali medycznej z 
nacięciem spiralnym na końcu dystalnym, 2 markery, rozmiar 2F 
dystalnie i 2,3F proksymalnie. Dostępne długości 100,150cm tip 
crossing, profile 0,66. 

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 

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  54 – Cewnik wspierajacy prowadnik 0,014,  0,018,  0,035   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik wspierający kompatybilny z prowadnikiem 0,014” 
(0,36mm), 0,18” (0,46mm), 0,035” (0,89mm), odporny na 
zaginanie i łamanie. Dystalny koniec taperowany. Trzy markery 
RO w odległości 15mm. Marker dystalny w odległości 2mm od 
typu cewnika. Długości cewników: 65, 90, 135 i 150 cm. 
Pokrywany hydrofilnie na dł. 40 cm.     

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 

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE  55 – Mechaniczny cewnik do trombectomii „3w1”   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Mechaniczny cewnik do trombectomii „3w1” - zasysanie, 
fragmentacja, transport. do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni). 
Trzy średnice stosownie do miejsca zastosowania 
(6F – średnica naczynia 3-5mm,   8F-    5-8mm, 10F -   8-12mm
Mała utrata krwi podczas zabiegu
 (6F- 45ml/min przy max. 60 000 obrotach na min; 
  8F – 75ml przy max 40 000 obr na min; 
10F – 180ml/min przy max 40 000 obrotach na min).
Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. 
Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu 
mechanicznemu. Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki 
naczynia dzięki technologii OTW.  Dla układu tętniczego i 
żylnego. System z prądem krwi lub crossovver
(6F – 110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm; 10F - 110cm)

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 

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  56 – Mechaniczny cewnik do trombectomii „4w1”  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Mechaniczny  cewnik  do  trombectomii   „4w1”  –  oddzielenie, 
zasysanie,  framentacja,  transport.  Zastosowanie  do  świeżych  i 
zorganizowanych  skrzeplin   (do  6  miesięcy).  Dwie  średnice, 
stosownie  do  miejsca  zastosowania  (6F  –  średnica  naczynia 
3,5mm;  8F-5-8mm).  Mała  utrata  krwi  podczas  zabiegu  (6F-
45ml/min przy max 60.000 obrotach na min.;8F-75ml/min przy 
max. 40.000 obrotach na min). Całość materiału jest usunięta z 
naczynia krwionośnego.  Obniżone ryzyko embolizacji  dystalnej 
dzięki  ciągłemu  zasysaniu  mechanicznemu.  Obniżone  ryzyko 
uszkodzenia  wyściółki  naczynia  dzięki  technologii  OTW.  Dla 
układu  tętniczego.  System  z  prądem  krwi  lub  crossover  (6F- 
110cm i 135cm: 8F-85cm i 110cm.)   

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 

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 57 – Cewnik do rekanalizacji tętnic obwodowych: do tętnic udowych powierzchniowych oraz tętnic podudzi     
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik do rekanalizacji tętnic udowych powierzchniowych oraz 
podudzi  kompatybilny  z  urządzeniem  do  rekanalizacji  CTO. 
Średnica  cewnika  5F.  Dostępne  cewniki  w  wersji  RX i  OTW. 
Kompatybilne  z  prowadnikiem  w  rozm  0,014”.  Końcówka 
cewnika z platyny. Długość robocza cewnika 140-146cm. 

szt 3

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 58 – System infuzyjny do naczyń obwodowych    
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produkt\u 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System  przeznaczony  do  kontrolowanej  i  selektywnej   infuzji 
trombolityków, składający się z dwóch balonów okluzyjnych izolujących 
wstrzykiwany środek lityczny,  prowadnika  połączonego z  generatorem 
wprawiającym cewnik w ruchy oscylujące, dzięki którym skrzeplina jest 
dodatkowo rozdrabniana mechanicznie. 
* Średnice balonów po inflacji: od 5 do 16mm
* Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”
* Długość cewnika 80 oraz 120 cm 
* Odległość między balonem proksymalnym i dystalnym: 15 oraz 30cm
* Kompatybilny z koszulką 8F
*  W  zestawie  znajdują  się  4  strzykawki:  dwie  do  inflacji  cewnika 
balonowego, jedna do podawania lityku, jedna do odsysania skrzeplin 

szt 5

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 59 – Balon tnący   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produkt\u 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Balon tnący do rozszerzania zwapniałych zwężeń w tętnicach biodrowych, 
udowych, podkolanowych, przetok tętniczo – żylnych naturalnych i 
syntetycznych. Kompatybilny z prowadnikami 0,014” i 0,018”. Powłoka 
hydrofilna od końcówki tip na odcinku min. 60cm. 
Średnice balonu: 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm. 
Balon typu RX. 
Długości balonów: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 
200mm, 250mm, 300mm dla poszczególnych rozmiarów.
Ciśnienie nominalne:
8 atm dla średnicy 2-3mm,   
6 atm dla średnicy 4-7mm. 
Długość systemu wprowadzającego 140cm.

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 

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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