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Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/35/2015 - 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 – Stent na balonie; balon na prowadnik 0,035; balon do btk; prowadnik 0,014; system neuroprotekcji 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stent rozprężany na balonie prowadnik 0,035 
Stent rozprężany na balonie: stent kobaltowo-chromowy typu 
sloted tube, kompatybilny z prowadnikiem 0,035„. Grubość 
ściany stentu nie większa niż 0,063”. Długość układu 
wprowadzającego 80 i 135 cm.  Dostępne średnice od 4,0 do 
10,0 mm. Dostępne  długości stentu od 12 do 59 mm . 
Wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem . Stent 
wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych 
zwężeń miażdżycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń 
spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach 
żółciowych – KOMIS 30szt. 

 szt 70       

2 Balon na prowadnik 0,035. Średnice  3.0-14.0mm. Długości 20-
250mm. Konfiguracje: dla średnic 4-6mm długość 20-250mm; 
dla śr. 7mm długość 20-200mm; dla średnicy 8-14mm długość 
20-80mm. Długość shaftu: 80 i 135mm. Ciśnienie nominalne: 4-
8atm RBP: 7-28atm w zależności od średnicy balonu. Pokrycie 
ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach. 
Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas 
przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany. –  
KOMIS 70 szt. 

 szt 400       

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

 szt 20       

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

 szt 60       

5 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 

 szt 200       
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penetracji. 

6 Prowadnik typu Ballance Middle Weight (BMW) 0,014 ze 
standardową kształtowalną manualnie końcówką roboczą. 
Długość prowadnika 300 cm. PTFE na części sztywnej, powłoka 
hydrofilna na części elastyczn: 31cm 

 szt 20       

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

 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 2 – Stent na balonie; prowadnik 0,014 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stent do PTA rozprężany na balonie System 
dostarczania Over The Wire (OTW). Stent 
wykonany ze stopu kobaltowo – chromowego o 
obniżonej zawartości niklu. Stent z pokryciem z 
węgla pirolitycznego przyśpieszającym 
endotelizację oraz zapobiegającym uwalnianiu 
jonów metali do krwi. Stent z dwoma markerami 
zintegrowanymi ze stentem i dwoma na balonie. 
Dostępne średnice: 6mm – 10mm. Dostępne 
długości: 19mm – 59mm. Zerowa skracalność 
stentu przy rozprężaniu. Wysoka siła radialna. 
Kompatybilny z koszulką 6F i prowadnikiem 
0,035. Długość shaftu: 75cm i 135cm. 
Możliwość doprężenia stentu bez zmian na 
długości. KOMIS 10 szt. 

 szt 30 
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2 Prowadnik hydrofilny 0,014” końcówka prosta 
Prowadnik hydrofilny 0,014, sztywność 
końcówki 1g. Końcówka cieniująca 3cm. 
Długość prowadnika 180cm i 300cm. Dystalna 
część prowadnika pokryta płaszczem 
polimerowym o dł. 22cm. Pokrycie hydrofilne 
Slipcoat na oplocie, pokrycie PTFE na szafcie. 
Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu 
stalowego. 

 szt 50 

      

3 Prowadnik z pokryciem hydrofilnym 0,014”  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 3 – Stent lekowy; stent do SFA; stent samorozprężalny; stent szyjny; balon do okluzji, prowadnik 0,018; prowadnik 0,014; cewnik 
wspierający; sirale; mikrocewnik 

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

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stent rozprężany na balonie uwalniającym lek 
Stent wykonany ze stopu platyny i chromu. Stent 
uwalniający lek ewerolimus . Przeznaczony do 
stosowania między innymi  poniżej kolana. 
Dostępne stenty o średnicach od 2,25mm do 
4mm . Długości stentów w zakresie 12-38mm. 
Kompatybilny z prowadnikami 0,014”. Dostępne 
zarówno w systemie Monorail jak i OTW. 
Ciśnienie RBP 16-18atm -  KOMIS 10szt. 

 szt 30 

      

2 Stent samorozprężalny nitinolowy do SFA Stent 
samorozprężalny nitinolowy. Średnice: 5-8 mm. 
Długości: 20 – 200 mm. Długości systemu 
wprowadzającego: 75 i 130 cm. Maksymalny 

 szt 60 
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crossing profile 0,083”. Kompatybilny z 
prowadnikiem 0,035”i koszulką 6F dla 
wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia 
stentu jedną ręką lub dwiema rękami . 
Triaksialny system wprowadzający 
minimalizujący dystalną migrację stentu podczas 
implantacji.  – KOMIS 15szt 

3 Stent samorozprężalny obwodowy 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 tubularnej 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.- KOMIS 15szt. 

 szt 40 

      

4 Stent samorozprężalny szyjny 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 założenia, całkowicie 
repozycjonowany, średnice 4-10mm, dł. 
30,40,50mm. Dobra widoczność stentu we 
fluoroskopie bez markerów. - KOMIS 5szt. 

 szt 10 

      

5 Balon do czasowej okluzji Cewnik balonowy do 
czasowej okluzji oraz do modelowania 
stentgraftów. Cewnik 7F o długościach 65 oraz 
100cm. Cewnik balonu o konstrukcji bilumen 
zapewnia bardzo krótki czas deflacji. 

 szt 10 
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Kompatybilny z prowadnikiem 0,038”. Średnice 
balonu: 20/27/33/40mm. Dwa platynowe 

markery obrazujące końce balonu. KOMIS 5 szt. 

6 Prowadnik hydrofilny 0,018”  końcówka prosta, 
formowalna na długości 2cm. Długość: 
110,150,200,300cm 

 szt 200 

      

7 Prowadnik nitinolowy do angioplastyki 0,014 
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: 185cm i 300cm  

 szt 300 

      

8 Cewnik wspierający prowadnik 0,014; 0,018; 
0,035Cewnik wspierający kompatybilny z 
prowadnikiem 0,014” (0,36 mm), 0,018” (0,46 
mm), 0,035” (0,89 mm), odporny na zginanie i 
łamanie. Dystalny koniec taperowany. Trzy 
markery RO w odległości 15 mm. Marker 
dystalny w odległości 2 mm od typu cewnika. Dł. 
cewników: 65, 90, 135 i 150 cm. Pokrywany 
hydrofilnie na dł. 40 cm – KOMIS 10szt. 

 szt 30 

      

9 Spirale do embolizacji obwodowej Spirale 
wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018” i 
0.035”, pokryte „włoskami” z dakronu 
przyspieszającego embolizację. Kompatybilne z 
cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 
0.038” oraz 0.021” w zależności od średnicy 
pierwotnej zwoju. Kompatybilne z prowadnikiem 
0.035” i 0.018”. Spirale o kształcie stożka: 
średnica wierzchołka 2-3mm. Średnica podstawy 
3-7 mm; długość spirali w introducerze 22 – 85 
mm; długość spirali rozprężonej: 2.5 – 6.7 mm. 
Spirale o kształcie prostym i heliakalnym: 
średnice 2-7 mm; długości spirali w introducerze 
10-70 mm; długość spirali po rozprężeniu: 2-17 

 szt 5 
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mm. 
 
10 

 
Mikrocewnik do embolizacji Profil 
mikrocewnika 2,4F i 2,8F. Długości 
mikrocewnika 105, 130, 155 cm. Dostępne 
kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan. 
Dostępne wersje z dwoma markerami. 
Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 
ml/s dla 2,8F. Pokrycie hydrofilne. Kompatybilne 
z prowadnikiem 0,018” i 0,021”. Dostępne 
wersje z mikroprowadnikiem i bez 
mikroprowadnika. Kompatybilne z cewnikami 
diagnostycznymi 0,035” i 0,038”. Maksymalne 
ciśnienie 1200 PSI. Możliwość podania cząstek 
embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F). 
KOMIS 4 szt. 

 
 
szt 

 
10 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

do składania oświadczeń woli 
wraz z pieczątką imienną) 

 

 Zadanie 4 – Stent obwodowy, stent szyjny, balon btk, prowadnik 0,035; introduktor, cewnik; re-entry 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych 
Stent  samorozprężalny z termiczną pamięcią 
kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu 
wycięty laserowo. Dł. systemu wprowadzającego 
80cm i 120cm. Śr. systemu wprowadzającego nie 
większa niż 6F. Śr. kanału wewnętrznego 0,035. 
Śr. stentu: 6, 7, 8,9,10,12,14mm. Dł. stentu: 
20,30, 40, 60, 80,100,120,150mm. Dobra 
widoczność sys. wprowadzającego w obrazie 
RTG. Markery systemu wprowadzającego 
oznaczające końce stentu dobrze widoczne w 
obrazie RTG. Możliwe najmniejsze skracanie 
stentu podczas implantacji, duża odporność na 

 szt 120 
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zgniatanie. Duża siłą radialna stentu.  
KOMIS 40szt. 

2 Stent samorozprężalny nitinolowy do tętnic 
obwodowych Stent samorozprężalny  z termiczną 
pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka 
nitinolu wycięty laserowo. Budowa 
zamkniętokomórkowa, heliakalna.  Dł. systemu 
wprowadzającego 80cm i 120cm. System 
wprowadzający z markerem pozycyjnym 
dającym kontrolę implantacji stentu. Średnica 
stentu 5mm. Dł.  stentu: 30,40, 60, 80, 
100,120,150,200mm. Duża siłą radialna stentu 
przy jego maksymalnej elastyczności  
KOMIS 15szt. 

 szt 30 

      

3 Stent szyjny samorozprężalny nitynolowy Stent 
szyjny samorozprężalny nitynolowy, wykonany z 
jednego kawałka nitinolu, wycinany laserowo. 
Średnica: 5-10mm. Dł.20,30,40mm. System RX 
135cm. Średnica kanału wewnętrznego 0,014”. 
Kompatybilny z koszulką max 6F. Małe 
skracanie stentu podczas implantacji (do 8%). 
Dobra widoczność systemu w obrazie RTG 
KOMIS 5szt. 

 szt 10 

      

4 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. Ciś. robocze: 10-16atm. Śr. 
koszulki nie większa niż 4F. Dł. shaftu: 80, 
150cm. 
KOMIS 40szt. 

 szt 150 

      

5 Prowadnik 0,035” typu Amplatz Super Stiff o 
dużej twardości do wprowadzania np. stentgrafu 
przy trudnej anatomii - końcówka prosta i „J”. 

Dł.150, 180, 260cm. 

 szt 30 

      

6 Introduktor z koszulką interwencyjną. Średnice: 
4F-11F. Długość: 11,23,45,55,90cm. Koszulka 
zakończona markerem widocznym w obrazie 
RTG, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, 
zastawka uszczelniająca silikonowa. 

 szt 400 
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7 Cewnik diagnostyczny na prowadnik 0,035”. 
Różne końcówki. 5-12 otworów bocznych. 
Długość: 65-125cm, średnice 4F-6F, ciśnienie 
1200psi. 

 szt 1200 

      

8 System do przechodzenia do prawdziwego 
światła naczynia (re-entry). W zestawie cewnik 
re-entry  i prowadnik 0,014”, dł. 300cm, 
przechodzi przez koszulkę 6F 

 szt 1 

      

                                                                                                                                                                                                                   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 – Stent szyjny, introduktor, cewnik wspomagający, cewnik do trombolizy, system neuroprotekcji, strzykawka 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

 
1 

Stent szyjny o strukturze hybrydowej KOMIS 
5szt 

 szt 10 
      

2 Introduktor z koszulką diagnostyczną. Średnice: 
4F-8F. Długość: 11-23cm. Zatrzask pomiędzy 
dilatatorem i koszulką, zastawka uszczelniająca 
silikonowa. W zestawie igła, prowadnik, dilatator, 
koszulka KOMIS 5szt. 

 szt 500 

      

3 Cewnik wspomagający prowadnik 0,014 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. KOMIS 2szt. 

 Szt 5 

      

4 Cewnik do trombolizy wyposażony w zastawkę 
umożliwiającą prowadzenie wlewu bez 
pozostawiania prowadnika. Średnice: 4F i 5F, 
długość systemów: 40, 65,100,135cm. Długość 
systemu infuzyjnego: 5; 10; 20; 30; 40; 50cm. 

 Szt 40 
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Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”.  
KOMIS 5szt. 

5 System neuroprotekcji z zatrzymaniem 
przepływu, minimalny rozmiar koszulki 8F, profil 
shaftu dystalnego 5F, maksymalny rozmiar 
balonów: proksymalnego 13mm, dystalnego 
6mm. KOMIS 2 szt 

 szt 5 

      

6 Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem 
ciśnienia 0-30atm, wyposażona w trójdrożny 
kranik. 

 szt 700 
      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 
 
 

 Zadanie  6 – Stent, balon t btk,  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

 
1 

Stent samorozprężalny obwodowy nitinolowy 
Stent samorozprężalny długi kompatybilny z 
prowadnikiem 0,018 i 0,035 . Pokrycie pasywne 
substancją 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 

 szt 80 
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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”. 

KOMIS 30szt. 
2 Balon do T BTK Cewniki balonowe na 

prowadnik 0,014”, controlled compliant 
(podatność 4 – 6 %) . Długość: 20, 40, 70, 100, 
140, 180, 220mm. Średnica: 1,5-4,00mm., 
Dostępne 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 

KOMIS  40szt.. 

 Szt 150 

      

3 Balon na prowadnik 0,018” Cewniki balonowe 
współpracujące z prowadnikiem 0,018”, typu 
semi compliant (4 – 8% podatności), dostępne 
długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm., 
dostępne średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 
7.0 mm. Rodzaj cewnika: Over the Wire, 
dostępne długości systemów dostarczania 90 cm., 
130 cm. oraz 150 cm.  Cewniki balonowe 
posiadające 2 markery na systemie dostarczania, 
oznaczające pozycję balonu, kompatybilne z 
introducerem 4F i 5F (do 6 mm średnicy i 10 cm 
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 KOMIS 3szt. 

 Szt 80 

      

4 Introducer zbrojony typu „Crossover” długość 
45cm  

 Szt 40 
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Dł.: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i 
prosta). Konstrukcja polimerowa ze stalowym 
zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy 
wewnętrznej. Śr. 4, 5, 6 F. Kompatybilna z 
prowadnikiem 0,035”. Fabrycznie taperowana. 
Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik. 
Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F  
KOMIS 10szt. 

5 Introducer zbrojony typu „Crossover” Długości 
100 cm (prosta). Konstrukcja polimerowa ze 
stalowym zbrojeniem, zapewniającym 
utrzymanie średnicy wewnętrznej. Średnica 4, 5, 
6 F. Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”. 
Fabrycznie taperowana. Zastawka hemostatyczna 
i trójdrożny kranik. Odkręcany kranik w 
koszulkach 5 i 6F KOMIS 10szt. 

 Szt 30 

      

6 Cewniki balonowe wysokociśnieniowe 0,035 - 
kontrolowana podatność w przedziale 5 – 10%. 
Balon wykonany z materiału Nylon/Pebax; 
miękki aby nie prostować naczyń podczas 
inflacji. Długości: 20, 40, 60, 80, 100 mm. 
Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 
12.0 mm. Długości systemów dostarczania 40 
cm. oraz 75 – Over The Wire. 2 markery na 
systemie dostarczającym oznaczające pozycję 
balonu. Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 
mm.) i 6F (8 – 10 mm.) oraz 7F (12 mm.). Shaft 
5,9F, co – axial (współosiowy). Wyposażony w 
urządzenie zwijające ułatwiające przejście 
podczas drugiej inflacji. Ciśnienie nominalne 14 
atm. (śr. 3 – 8 mm.,) i 12 (śr. 9 – 12 mm.) RBP 
do 27atm. Złożenie balonu 3 zagięcia (ø 3 – 9 
mm); 5 zagięć (ø 10 – 12 mm). KOMIS  7szt 

 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  7 – Stent; stentgraft; balony lekowe; balon tnący; balon wysokociśnieniowy; balon do dużych naczyń; balon niskoprofilowy; 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

 
1 

Samorozprężalny stent nitinolowy do tętnic udowych i 
podkolanowych Samorozprężalne stenty obwodowe 
nitinolowe do zastosowania w SFA i proximal popliteal. 
Wycinane laserowo z jednego kawałka. Helikalna 
budowa stentu zapewniająca – dzięki 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. 
Średnica stentów od 5mm do 7mm dla długości stentów 
od 20mm do 170mm oraz średnice 8mm i 10mm dla 
długości stentów 20mm do 80mm. Dostępne również w 
rozmiarze 6mm i 7mm o długości 200mm. Po 6 
markerów, tantalowe po obu stronach stentu dla 
uwidocznienia w promieniowaniu RTG. Minimalna 
skracalność stentu po rozprężeniu. Multifunkcyjny 
system uwalniania stentu KOMIS 10szt.. 

 szt 30 

      

2 Stentgraft obwodowy Stent nitinolowy umieszczony w 
materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony).  
Średnice 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 12mm; 
13,5mm. Długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 
20,30,40,60,80, 100, 120 mm. Dł. stentgraftu w 
średnicach od 9-13,5 mm to 30,40 60,80,100,120mm. 
Długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm. 
Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”. Na zakończeniach 
markery tantalowe, poprawiające widoczność w 
rentgenie. Wewnętrzna powierzchnia stentgraftu 
impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej 
trombogenezie). Zalecana koszulka, odpowiednio:  8Fr, 
9Fr, 10Fr KOMIS 5szt. 

 Szt 12 

      

3 Balony wydzielające leki paclitaxel i mocznik jako 
nośnik. Średnice: 2.0-6.0mm. Długość: 40-150mm. 
Współpraca z prowadnikiem 0,014”, 0,035 KOMIS 6szt. 

 Szt 30 

      

4 Balon tnący do rozszerzania zwapniałych zwężeń w 
tętnicach biodrowych, udowych, podkolanowych, przetok 
tętniczo – żylnych naturalnych i syntetycznych. 

 szt 30 
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Kompatybilny z prowadnikami 0,014 i 0,018. Powłoka 
hydrofilna od końcówki Tip na odcinku min. 60cm. Śr. 
balonu: 2mm;  2,5mm;3mm; 3,5mm; 4mm; 5mm; 6mm; 
7mm. Balon typu RX. Dł. balonów: 20-150mm. Ciś. 
nominalne: 8atm dla średnicy 2-3mm; 6atm dla średnicy 
4-7mm. Dł. systemu wprowadzającego 140cm. KOMIS 
10szt. 

5 Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do plastyki 
obwodowej. RBP co najmniej 24atm. Średnica 3-10mm, 
długość balonu 20mm-200mm. Kompatybilny z 
prowadnikiem 0,035. Długość cewnika prowadzącego 
40cm; 80cm; 120cm; 135cm KOMIS 5szt. 

 Szt 15 

      

6 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 120 cm. Kompatybilny z 
prowadnikiem 0,035. System OTW. Znaczniki balonu 
dobrze widoczne w skopii. RBP 12-18atm.KOMIS 10szt 

 Szt 30 

      

7 Cewnik balonowy niskoprofilowy. Śr. 1,25mm – 5.0mm. 
Długość: 15 – 220mm – w zależności od rozmiaru. 
Kompatybilny z prowadnikiem 0,014. System OTW.  
Materiał QuadFlex. Długość systemów roboczych: 
100cm ; 130cm; 150cm w zależności od rozmiaru. Profil 
4F. RBP: 13-16 atm. Powłoka hydrofilna SILX. Profil 
przejścia 0,017„ KOMIS szt.8 

 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 8 – Prowadnik 0,035; koszulki zbrojone; cewnik podpierający; mikrocewnik; cewnik prowadzący 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 
 

Prowadnik hydrofilny 0,035. Dostępne różne 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 
poliuretanie wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą 
kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i  
załamania struktury podłużnej. W poliuretanie 
dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka 
hydrofilna na całej dł. Atraumatyczna, miękka końcówka 
z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowej 
sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostępne w opcji z 
kształtowalną końcówką. Dł. 220cm, 260cm, 300cm. 

 szt 600 

      

2 Koszulki naczyniowe zbrojone 45cmKoszulka 
naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na 
końcu z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych 
odejść tętnicy. koszulka o średnicy 5 - 8 Fr. 
Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”. Duża śr. 
wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr. 0,087” (2,20 
mm) dla 6 Fr. 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr. 0,114” (2,90 
mm) dla 8 Fr    
Pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm. 
Zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia 
i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła 
na zgięciu. Cała koszulka dobrze widoczna pod skopią. 
Złoty marker 5 mm od końca dystalnego . 
Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a 
rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka 
rozszerzacza. Boczne ramię, na końcu dystalnym 
bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny 
kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie 
leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne 
przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji 
- wyczuwalny, charakterystyczny klik. Silikonowa, 
hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu 
proksymalnym. Lejkowaty kształt przekroju podłużnego 
końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). 
Długość 45cm KOMIS 5szt. 

 szt 50 
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3 Koszulki naczyniowe zbrojone 65cm Koszulka 
naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na 
końcu z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych 
odejść tętnicy. koszulka o średnicy 5 - 8 Fr. 
Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”. Duża śr. 
wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr. 0,087” (2,20 
mm) dla 6 Fr. 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr. 0,114” (2,90 
mm) dla 8 Fr    
Pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm. 
Zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia 
i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła 
na zgięciu. Cała koszulka dobrze widoczna pod skopią. 
Złoty marker 5 mm od końca dystalnego . 
Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a 
rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka 
rozszerzacza. Boczne ramię, na końcu dystalnym 
bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny 
kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie 
leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne 
przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji 
- wyczuwalny, charakterystyczny klik. Silikonowa, 
hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu 
proksymalnym. Lejkowaty kształt przekroju podłużnego 
końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). 
Długość 65cm KOMIS 30szt. 

 szt 150 

      

4 Koszulki naczyniowe zbrojone 90cm Koszulka 
naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na 
końcu z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych 
odejść tętnicy. koszulka o średnicy 5 - 8 Fr. 
Kompatybilna z prowadnikiem 0,038”. Duża śr. 
wewnętrzna: 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr. 0,087” (2,20 
mm) dla 6 Fr. 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr. 0,114” (2,90 
mm) dla 8 Fr    
Pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm. 
Zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia 
i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła 
na zgięciu. Cała koszulka dobrze widoczna pod skopią. 
Złoty marker 5 mm od końca dystalnego . 
Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a 
rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka 
rozszerzacza. Boczne ramię, na końcu dystalnym 

 szt 50 
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bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny 
kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie 
leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne 
przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji 
- wyczuwalny, charakterystyczny klik. Silikonowa, 
hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu 
proksymalnym. Lejkowaty kształt przekroju podłużnego 
końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). 
Długość 90cm KOMIS 5szt. 

5 Cewnik hydrofilny podpierający 4Fr służący jako 
podparcie dla prowadnika w pokonywaniu trudnych  
ciasnych oraz zwapniałych zmian. Cewnik posiada 
podwójny oplot stalowy na całej długości. Kompatybilny 
z prowadnikiem 0,035”. Dostępne długości 65, 90, 135, 
150 cm. Typ końcówek: prosta, zakrzywiona 30 stopni. 
Posiada 3 markery. Powłoka hydrofilna 40 cm  dystalne 
taperowana końcówka na odcinku 12 mm,.  ściśle 
pasująca do prowadnika 0,035” KOMIS 2 szt. 

 szt 5 

      

6 Mikrocewnik zbrojony hydrofilny 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. Dobra odporność na 
załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak 
owalizacji 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 30 mm. Atraumatyczna, miękka końcówka na 
ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, 
kształtowalna mandrylem.  Dobry przepływ kontrastu 
przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) 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 śr. wew.: 0,023” (0,57 
mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”); 

 szt 10 
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0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z 
prowadnikiem 0,021”)  0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr 
(kompatybilny z prowadnikiem 0,021”). Śr. 2.4 Fr i 2.8 
Fr z dystalnym markerem (0,7 mm platynowy pierścień). 
Śr. 2.7 Fr i 2,8 Fr w zestawie z prowadnikiem 0,021”ze 
złotym markerem na dystalnych 3 cm. KOMIS 4szt. 

7 Cewnik prowadzący dla mikrocewnika. Śr. 4F, 5F obie 
kompatybilne z prowadnikiem 0,038. Dł. 40; 65; 80; 100; 
110; 120cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,038’’. 
Duża średnica wew.  1,03mm dla 4F i 1,1mm dla 5F. 
Atraumatyczna, miękka koncówka (koniec dystalny bez 
zbrojenia). Dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na 
długości 15, 25 lub 40cm, bardzo dobre przechodzenie 
przez okluzje i stenozy obwodowe. Kontrola trakcji 1:1. 
Duży wybór krzywizn. Dwuwarstwowa ściana 
zbudowana z PTFE; warstwa zew. bardziej miękka, 
warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – 
sztywniejsza i twardsza. 4F zbrojony podwójnym 
oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15cm bez 
zbrojenia; max ciśnienie podania kontrastu p=750psi). 5F 
zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej 
(dystalne 10cm bez zbrojenia; max ciśnienie podania 
kontrastu p=1000psi). 

 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 9 – Materiał embolizacyjny;  mikrocewnik 
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 KOMIS 5szt. 

 szt 30 

      

2 Mikrocewnik 1,9F infuzyjny kompatybilny z materiałem 
embolizacyjnym ONYX Mikrocewnik o długości 
całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem 
maksymalnie 0,014, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 
2,4/1,9F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,017”, 
posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik 
pokrywany hydrofilnie KOMIS 2szt. 

 szt 5 

      

3 Mikrocewnik 2,3F infuzyjny kompatybilny z materiałem 
embolizacyjnym ONYX Mikrocewnik o długości 
całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem 
maksymalnie 0,018, 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. 
KOMIS 2 szt. 

 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 10  –  Cewnik do trombectomii 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
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 crossover (6F-110cm i 135cm; 8F – 85cm i 
110cm; 10F – 110cm).KOMIS 4 szt. 

 szt 15 

      

2 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. 
KOMIS 4szt. 

 szt 15 

      

                                                                                                                                                                                                                   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 11 – Sprzęt do angiografii  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy  szt 300       
2 Y - connector  szt 120       
3 Przedłużacz niskociśnieniowy  szt 200       
4 Rampa trójdrożna niskociśnieniowa  szt 700       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 Zadanie 12 – Stent samorozprężalny nitinolowy 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Stent samorozprężalny nitinolowy. 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. KOMIS 10szt. 

 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 13 – Prowadnik 0,035 z ruchomym rdzeniem 
L
p 

Nazwa Nazwa 
handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1  Prowadnik 0,035 „J” z ruchomym rdzeniem. Długość: 150-

260cm. 
 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  14 – Cewnik angiograficzny 0,035 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 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 stabilna, 
utrzymuje kształt podczas oddziaływania ciśnienia. 
Dobra sterowalność. Średnica 4, 5, 6 F. Długość: 
65cm, 80cm, 110cm. Kompatybilne z 
prowadnikiem 0,035 i 0,038. Typy ukształtowania 
końcówki:  Sos Omni2, Berenstein 

 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 15 – Cewnik prowadzący typu Launcher 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1  Cewniki typu Launcher standardowe o dużej 
średnicy wewnętrznej; 5F – 0,058”, 6F – 0,071”, 
7F – 0,081”, 8F – 0,090”; oferowane średnice od 
5F do 9F; metalowe zbrojenie zachowujące 
niezmienne światło wewnątrz na całej długości 
cewnika; miękka atraumatyczna końcówka + 
marker widoczny w skopii; stabilność krzywizny w 
temp 37ºC przez okres całego zabiegu; odporność 
na skręcanie i złamania; dobra pamięć kształtu; 
dobra manewrowalność; wysoka trwałość cewnika; 
krzywizny: Judkins R możliwość zamówienia 
cewników z otworami bocznymi i z 
modyfikowanymi końcówkami; długość 45, 90, 
100, 110 cm 

 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 16 – 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:     

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 17 – Cewnik do embolectomii 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Cewniki do embolectomii posiadające światło na 
prowadnik. Możliwość podania kontrastu i irygacji. 
Średnice balonu: 6mm; 10mm; 12mm; 13mm; 
14mm. Średnica cewnika: 3,4,5,6,7F. Prowadnik: 
0,018; 0,025; 0,028; 0,035; 0,038. Długość: 40 i 
80cm 

 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 18 – System rotacyjny do trombectomii żylnej 
L
p 

Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 System rotacyjny do trombectomii żylnej 6F-7Fx 65-
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 0,9%NaCl i 
aspiracji skrzeplin KOMIS 2szt. 

 szt 3 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie  19 – System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 System do usuwania ciał obcych z nazyń 
krwionośnych zawierający: pętlę, torquer, 
introduktor, cewnik rozmiar 6F-7F, zakres pracy 6-
45mm, długość pętli 120cm, długość cewnika 
100cm. System składający się z trzech petli 
nitynolowych. 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 system. 

 Szt. 2 

      

2 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 
nitynolowych, 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 
załamania i zagięcia. 

 Szt. 2 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie  20 – System do zamykania naczyń 
L
p 

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 – 8 F. Zamykacze w 2 
rozmiarach: 6 F dla wkłucia 5-6 F i 8 F dla wkłucia 7-8 
F.  Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny  ( 
kanapka ) i  bichemiczny  ( kolagen ). Zmykanie 
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 KOMIS 10szt. 

 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  21 –  Obłożenia do angioplastyki 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Zestaw obłożeń jednorazowych do angioplastyki  
z folią boczną. Serweta do angioplastyki wykonana 
z włókniny trójwarstwowej SMS o wymiarach 390 
x 220 cm z folią osłaniającą pulpit sterowniczy o 
szerokości min. 60 cm po prawej stronie i w dolnej 
krawędzi, serweta z dwoma otworami udowymi, 
przylepnymi o średnicy12,5cm, warstwa 
absorbująca wokół otworów wykonana z min. 
dwuwarstwowego laminatu wysokochłonnego o 
wymiarach 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 2500ml na prowadnik z wypustkami 

 Szt. 700 

      



SPZOZ/PN/35/2015                                                                                                   Strona 26 z 46 
 

zabezpieczającymi prowadnik przed wysunięciem, 
miska plastikowa na kontrast 100ml, miska 
plastikowa na sól fizjologiczną 100ml, spike z 
rurką oszczędzającą kontrast, 1x kleszczyki do 
mycia pola operacyjnego, skalpel plastikowy z 
rączką nr 11, kompresy gazowe 10x10 100szt. 
Rurka do zatrzymania kontrastu 1300mm. Kompres 
absorbcyjny. 

                                                                                                                                                                                                                   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  22 – Y - adapter 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Y – adapter Łącznik z zastawką hemostatyczną. 
System podwójnej zastawki zapewniający 
szczelność przy średnicy cewnika do 9,5F. 
Możliwość pracy prowadnikami i cewnikami przy 
zamkniętej zastawce. Z obecnością drenu 
bocznego,  z kranikiem do płukania układu. 
 

 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 23 – Igła do angiografii 0,038 długość 7cm 
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 700 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 24 – Igła do angiografii 0,021 długość 3,8 cm 
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 średnica 0,021” długość 3,8cm  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 25 – Igła do angiografii 0,021 długość 15cm 
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 0,021 długość 15cm  szt 50       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie  26 – Torquer na prowadnik  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 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 700       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie 27 – Wkłady złącza do strzykawki 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 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 200       

2 Złącza wysokociśnieniowe długość 150cm do 1200 PSI  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 28  – Strzykawki do kontrastu typu Luer – lock. 
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 

 
Ilość Cena 

jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT  

Wartość brutto Producent 

1 Strzykawki typu luer – lock do podawania 
kontrastu 2ml, 5ml, 10, 20ml. 

 szt 2000 
       

                                                                                                                                                                                                                   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/35/2015                                                                                                   Strona 29 z 46 
 

 Zadanie 29  – Przedłużka do pompy infuzyjnej z kranikiem  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Przedłużka do pompy infuzyjnej z kranikiem. Długość 
25cm, 50cm  Szt. 400 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie  30 –  Osłona foliowa głowic USG 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Osłona foliowa głowic USG przeznaczona do zabiegów 
naczyniowych wykonana z polietylenu. W zestawie: 
osłona, sterylny żel, kolorowa gumka. Rozmiar 
15,2x147cm 

 Szt. 500 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie  31 – Fartuchy i pokrowce 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Fartuch chirurgiczny w części przedniej nieprzemakalny 
niesterylny  Szt. 2000 

      

2 Fartuch operacyjny przedni z włókniny foliowanej 
sterylny rozm. Ok. 0,85-0,90 x 1,2–1,3m  Szt. 2000 

      

3 Pokrowce włókninowe na buty – ściągane gumką 
(antypoślizgowe)  para 3000 

      

4 Fartuch przedni foliowy - niesterylny  Szt. 500       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie  32 – Rękawy sterylizacyjne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Opakowania włókninowo-foliowe, naniesione wskaźniki 
procesów sterylizacji parą wodną, formaldehydem, 
tlenkiem etylenu poza przestrzenią roboczą. Gramatura 
włókniny 60g/m2 +/- 5%. Folia minimum 
pięciowarstwowa, przeźroczysta, grubość nie większa niż 
55 mikrometry 
Rękawy włókninowo-foliowe Rozm 20cmx100m 

 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  33 –  maska tlenowa 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Maska tlenowa dla dorosłych Z dyszą VENTURIEGO 
(różne stężenie O2) + dren długości min 2,0mb  szt 4000 

      

2 Maska tlenowa dla dzieci Z dyszą VENTURIEGO (różne 
stężenie O2) + dren długości min 2,0mb  szt 600 

      

3 Przedłużacz do drenu w/w maski tlenowej dł. 200cm  szt 500       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
 

 

 

 

 

 Zadanie   34 –  ustniki do podawania mieszaniny gazu 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Ustniki j.u. z filtrem do podawania mieszaniny gazów 
medycznych (ENTONOXU) kompatybilne z zaworem 
dozującym (opakowanie - 100 szt.) 

 Op 3 
      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie  35 –    Zestaw 2-światłowy 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Zestaw do dializy 2-światłowy - rozmiar 11-12F, dł. 16, 
20cm  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  36 – Rurki do tracheostomii 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

Rurki tracheostomijne do zestawów do tracheostomii przezskórnej wykonywanej metodą GRIGGSA z otworem na prowadnicę w mandrynie 
1 Rozmiar 7  szt 10       
2 Rozmiar 8  szt 15       
3 Rozmiar 9  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  37 –   Pokrowce sterylne  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Rękaw (pokrowiec) sterylne na kable z taśmą lepną, 
szer. 13-20cm, dł. 150-250 cm  szt 2000 

      

                                                                                                                                                                                                                   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 –  Testy, wskaźniki do sterylizacji 
Lp Nazwa Nazwa 

handlowa 
produktu 

oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji suchym 
gorącym powietrzem – rurka Brownea RB5 (op. - 100 
szt.) 

 Op. 2 
      

2 Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji 
tlenkiem etylenu (op. - 100 szt.)  Op. 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) 
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 Zadanie   39 –  Klipsy laparoskopowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Klipsy tytanowe j.u. do laparoskopii rozmiar MEDIUM - 
LARGE opakowanie - 120 sztuk w opakowaniu 
pakowane po 6 sztuk w magazynku (do klipsownicy 
wielokrotnego użytku firmy KARL STORZ 

 opak 20 

      

2 Klipsy tytanowe j.u. do laparoskopii rozmiar MEDIUM - 
LARGEpakowane po 6 i 10 klipsów w magazynku,  
opakowanie - 120 sztuk klipsów w opakowaniu  (do 
klipsownicy wielokrotnego użytku firmy PILLING 
WECK 

 opak 5 

      

3 Klipsy polimerowe niewchłanialne j.u. do laparoskopii, 
rozmiar HEM-O-LOK XL (do klipsownicy wielokrotnego 
użytku PILLING WECK) 4  i 6 klipsów w magazynku 
120 sztuk klipsów w opakowaniu 

 opak 5 

      

4 Zestawy trokarów do laparoskopii po 2 kaniule 5 i 10 
mm+ 2 mandryny 5 i 10 mm (10 mm mandryn 
bezpieczny)+ igła Veresa + ewakuator + magazynek 
klipsów do klipsownicy typu hemo-clip plus + 
magazynek klipsów do klipsownicy typu LT 300. 

 opak 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) 

 Zadanie   40 –  Anoskop proktologiczny 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Anoskop proktologiczny, operacyjny śr. 23mm - 
końcówka "ścięta"  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 41  –  Serwety stomatologiczne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Serwety stomatologiczne (1rolka – 40 odcinków)  rolka  600       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 

 Zadanie  42 –  Łączniki do kości 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Gwoździe Rusha 100-240mm ø 3,2mm  Szt. 20       
2 Gwoździe Rusha 200-360mm ø 4,0mm  Szt. 20       
3 Gwoździe Rusha 200-360mm ø 4,8mm  Szt. 20       
4 Gwoździe Endera 360-460mm ø 4,5mm  Szt. 50       
5 Kleszcze do zapinania drutu wąskie tempo zakonczone 19 

cm  Szt. 1 
      

6 Gwoźdz śródszpikowy dla dzieci wygięty        
 D- 2,0 mm   L- 200-320 mm  Szt. 30       
 D – 2,5 mm   L—240-360 mm  Szt. 30       
 D – 3,0 mm   L—280-400 mm  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   43 –  Przewód do cystoskopu lub resektoskopu 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Przewód do cystoskopu, resektoskopu, podwójny, 
sterylny j/u kompatybilny z urządzeniem resektoskopu, 
cystoskopu firmy Kark Storz 

 Szt. 250 
      

2 Przewód do cystoskopu, resektoskopu, pojedyńczy, 
sterylny j/u kompatybilny z urządzeniem resektoskopu, 
cystoskopu firmy Kark Storz 

 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) 

 Zadanie  44 –  Zestaw do konikotomii 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego  
jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii  
Skład zestawu: 
* skalpel nr 15 
* strzykawka o pojemności 10 ml 
* igła Veressa 
* mandryn 
* żel poślizgowy 
* rurka tracheostomijna 6mm z mankietem Soft-Seal 
* opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej  
* nici nylonowe 
* wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent ®T 

 Szt.  2 

      

                                                                                                                                                                                                                    Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 45  –  Ostrze do strzygarki „CareFusion” 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Ostrze do strzygarki „CareFusion”  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 46  –  Test Bowie - Dicka 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Test Bowie – Dicka do sprawdzania penetracji pary 
wodnej i zdolności usuwania powietrza i innych gazów 
nie ulegających skraplaniu w sterylizatorach parowych 
z próżnią 

 szt 500 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 47  –  Strzykawki j.u. 3-częściowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Strzykawki  j/u 3 - częściowe          
a) 20 ml końcówka luer/lock (nakręcana) sterylna  szt 1000       
b) 10 ml końcówka luer/lock (nakręcana) sterylna  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 48  – Elektroda do stymulacji serca 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Elektroda do czasowej stymulacji serca – rozmiar od 5F 
do 7F  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 49  – Korki i ustniki do gastroskopu PENTAX 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Osprzęt do gastroskopu PENTAX EG-290KP G123557 i EG290KPG 122950       
a) Korki gumowe do kanału biopsyjnego  szt 150       
b) Ustniki j.u.  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 50  – Korki do kolonoskopu OLYMPUS  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Osprzęt do kolonoskopu OLYMPUS GFQ 165L       
a) Korki gumowe do kanału biopsyjnego  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 51  – Maski anestetyczne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Maski anestetyczne z kołnierzem ukształtowanym anatomicznie wielokrotnego 
użytku sylikonowe autoklawowalne 

      

a) Nr 4  szt 20       
b) Nr 5  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 52  – Prowadnik stalowy 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Prowadnik stalowy typ „J” 0,035” x 60 cm  szt 40       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 53  –  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 j.u. biała 50ml do pomp infuzyjnych  szt 10000       
2 Strzykawka j.u. bursztynowa 50 ml do pomp 

infuzyjnych  szt 9000 
      

                                                                                                                                                                                                                   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 54  –  Prowadnice do rurek intubacyjnych  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Prowadnice do rurek intubacyjnych, jałowe, j.u., metal pokryty tworzywem, miękki 
koniec, dł. 340mm 

      

a) śr. 2,0  Szt 50       
b) śr. 3,0  Szt 50       
c) śr. 4,0  szt 50       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 55  –  Serwety, maski, czepki i inny sprzęt j.u.  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Serweta ochronna na stół operacyjny, 
przeciwodleżynowa, wykonana z włókniny 
polipropylenowej, chłonność min. 
35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 225cm 
±5cm, rdzeń chłonny co najmniej 51x205+/-3 
cm , warstwa spodnia pełnobarierowa 
wykonana z folii teksturowanej, 
zabezpieczającej przed przesuwaniem się i 
ślizganiem podkładu po stole operacyjnym. 

 szt 50       

2 Ręcznik do rąk jednorazowy, pakowany po 2 szt. 
rozm. min. 37x56cm  szt 1000 

      

3 Maska chirurgiczna typu IIR z pianką przeciwko 
parowaniu  szt 50 

      

4 Maska chirurgiczna wykonana z min. trzech warstw 
włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik 
zapewniający łatwe dopasowanie się maski do 
kształtu twarzy, wiązana na troki. Skuteczność 
filtracji bakteryjnej minimum 99,5%. Maska typu II 
zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie 
zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem 
graficznym 

 szt 13000 

      

5 Maska chirurgiczna wiązana na troki typu II do 
długich zabiegów  szt.  1000 

      

6 Beret z gumka zielony  szt 6000       
7 Czepek chirurgiczny z elastyczną lamówką  szt 2500       
8 Czepek o kroju furażerki uniwersalny, 

oddychający z możliwością wywijania, 
wiązany na troki, część boczna wykonana z 
wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o 
gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z 
polipropylenu SMMS o gramaturze max. 10 
g/m2. 

 szt 8000 

      

9 Fartuch ochronny, uniwersalny o gramaturze 
20g/m2 

 szt 1000 
      

10 Osłona na buty długa do kolan, 
nieprzemakalna, antypoślizgowa 

 para 20 
      

11 Osłony na nogi pakowane po 2 szt. sterylne 
rozm. Min 77x140cm 

 op 500 
      



SPZOZ/PN/35/2015                                                                                                   Strona 43 z 46 
 

12 Osłona na kończynę, elastyczna, 
dwuwarstwowa 
rozm. min. 38x75 z taśmą 9x50cm 

 szt 400 

      

13 Czepek wiązany niebieski  szt 5000       
14 Ubranie operacyjne : bluza operacyjna, 

jednorazowa wykonana z włókniny SMMMS, 
dekolt wykończony, lamówką, niebieskia, z 
min.3.kieszeniami, spodnie operacyjne, 
jednorazowe wykonane z włókniny SMMMS, 
wiązane na troki, niebieskie, z min.1 kieszenią 
z tyłu, niest. rozm XL 

 szt 400 

      

15 Osłona na  kamerę , foliowa, sterylna,  składana 
teleskopowo rozm. min. 13 x 240 cm z taśmą 

 szt 2000 
      

16 Osłona na stolik Mayo, sterylna rozm. Min. 
142x77 cm 

 szt 500 
      

17 Jałowa, sucha, chirurgiczna szczotka do mycia 
rąk, pakowana po 30 szt w karton służący za 
dozownik 

 szt 300 

      

18 Jałowa, nasączona chlorhexidine, chirurgiczna 
szczotka do mycia rąk , pakowana po 30 szt w 
karton służący za dozownik 

 szt 90 

      

19 Torba na narzędzia 2-komorowa, rozmiar 
33x41cm 

 szt 500 
      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

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

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

(podpis osoby – osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną) 
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 Zadanie 56  –  Siatka przepuklinowa  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Makroporowa siatka poliestrowa, do zaopatrywania 
przepukliny pępkowej. Pokryta warstwą kolagenu, 
zapobiegającemu powstawaniu zrostów. Posiadająca 
resorbowane ekspandery, utrzymujące siatkę na 
płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący (białe i 
niebieskie lejce) Rozmiar średnicy 8,6cm 

 szt 5 

      

2 Makroporowa siatka poliestrowa do zaopatrywania 
przepukliny pępkowej. Pokryta warstwą kolagenu 
zapobiegającemu powstawaniu zrostów. Posiadająca 
resorbowane ekspandery, utrzymujące siatkę na 
płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący (białe i 
niebieskie lejce) Rozmiar średnicy 6,6cm 

 szt 5 

      

3 Makroporowa siatka poliestrowa do zaopatrywania 
przepukliny pępkowej. Pokryta warstwą kolagenu 
zapobiegającemu powstawaniu zrostów. Posiadająca 
resorbowane ekspandery, utrzymujące siatkę na 
płasko po fiksacji oraz system pozycjonujący (białe i 
niebieskie lejce) Rozmiar średnicy 4,6cm 

 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 57  –  Filtry do inkubatorów 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Inkubator Isolette sn RZ 05315  szt 4       
2 Inkubator Atom V-85 sn 7100205  szt 3       
3 Inkubator Atom V-2100G sn 1426537  szt 3       
4 Inkubator Atom V-2000G sn 1840008  szt 3       
5 Inkubator Atom 102 Rabee Incu   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 58  –  Automatyczne ciśnieniomierze 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Automatyczne ciśnieniomierze Microlife AG-20  
Lub równoważny 
…………………………….* 

      

a Mankiet o rozmiarze M  Szt. 5       
b Mankiet o rozmiarze L  Szt. 5       

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

*niewłaściwe skreślić  

 

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/35/2015                                                                                                   Strona 46 z 46 
 

 

Zadanie 59  – Ssak elektryczny 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego  

jm 
 

Ilość Cena 
jednost 
netto 

Cena 
jednostk 
brutto 

Wartość 
netto 

Stawka VAT  Wartość brutto Producent 

1 Ssak elektryczny zabiegowy, 2 butlowy na wózku 
jezdnym z regulacją ssania. Ogarit SO- 4  
lub równoważny 

………………………………………* 

 Szt. 1 

      

                                                                                                                                                                                                                   Razem:     

*niewłaściwe skreślić  

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) 

 


