
    
  załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/69/2013 -     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 –  Rurki intubacyjne do przedłużonej intubacji
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Rurki intubacyjne z mankietem 
niskociśnieniowym oraz okienkiem 
Murphego – do przedłużonej 
intubacji: rozmiar 3-9

szt 200

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

,

ZADANIE  2 – Koszyki Dormia  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Koszyk Dormia do usuwania kamieni z 
moczowodów Ch4
(śr. 1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 
20-30mm, liczba drutów 4)

szt 2

2 Koszyk Dormia do usuwania kamieni z 
moczowodów Ch4 
(śr. 1,1mm, dł. 70-75mm, dł. koszyczka 
20-30mm, liczba drutów 5) z uchwytem 

szt 2

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

........................., DNIA ................ .....................................................
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               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE  3 –  Nebulizatory
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Nebulizator  indywidualny  lekowy  z 
dyszą VENTURIEGO oraz   łącznikiem 
┬ 22F-15F  (do  układu  oddechowego 
respiratora).

szt 100

            22F┬15F 
R-m: 

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

,

ZADANIE 4  –  Worki stomijne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Worek  kolostomijny  zamknięty 
jednoczęściowy do wymiany

szt 210

2 Worek  ileostomijny  otwarty 
jednoczęściowy do wymiany

szt 120

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

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

              (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  5 –Protezy naczyniowe  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

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

1 Proteza prosta
a) Ø 6mm dł. 70cm szt 1
b) Ø 8mm dł. 70cm szt 1
2 Proteza prosta
a) Ø 6mm dł. 40cm szt 1
b) Ø 8mm dł. 40cm szt 1

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 6  –  Osprzęt elektrochirurgiczny 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

Osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego  typu ES 350
1 Elektroda - nóż prosty  25mm szt 6

2 Uchwyt  elektrody 4mm,  2  -  przyciskowy 
szeroki, kabel 4m. Wtyk 3 pin 

szt 4

3 Elektroda neutralna, jednorazowa, hydrożel, 
dzielona dla dorosłych i dzieci 176x122mm, 
op. 10x5szt

szt 1 200

4 Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, 
wtyk EU 6,3mm  dł 3m lub 5m

szt 2

SPZOZ/PN/69/2013                                                                                           3 z 37



5 Elektroda kulka prosta 4mm
 (wyjście 4mm)

szt 4

6 Kabel monopolarny kompatybilny z 
oprzyrządowaniem endoskopowym firmy 
KARL STORZ do endoskopu KARL 
STORZ dł. 3m, wtyk 4mm

szt 2

7 Kleszczyki do bipolarnego zamykania 
naczyń dł. 23cm, zagięte

szt 1

8 Kleszczyki do bipolarnego zamykania 
naczyń dł. 23cm, proste

szt 1

9 Kabel bipolarny 2x2,6mm do kleszczyków 
ThermoStapler wtyk 2-pin 29mm  dł 5m 

szt 4

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 7 – Ustniki do spirometru
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Ustniki do spirometru LUNGTEST 
1000 (plastikowe śr. wew. 30mm)

szt 100

2 Głowica do spirometru 
LUNGTEST 1000 plastikowa

szt 20

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 8 – Dreny, cewniki  butelki (jałowe) 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Dreny Redona Ch 06-18 – dł. 50-70cm szt 100

2 Butelki  Redona jałowe  200-250ml 
z mieszkiem

szt 150

3 Dren do jamy otrzewnej (brzuszny) – 
rozmiar 10F - 18F

szt 200

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

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

           do składania oświadczeń woli
raz z pieczątką imienną)

ZADANIE 9 – Dreny, cewniki (jałowe) 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Dreny THORAX do drenażu 
opłucnej  Ch22-Ch30

szt 50

2 Dreny Kehra Ch10-24, 
dł. od 50cm

szt 100

3 Cewnik do drenażu jamy otrzewnej 
z trokarem, rozmiar Ch10-Ch18

szt 150

4 Cewnik do drenażu klatki 
piersiowej z wewnętrznym trokarem 
– rozmiar Ch20-32

szt 50

5 Cewnik Pezzer – rozmiar Ch20-38 szt 50
R-m: 

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

raz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  10 – Jednorazowe worki na wymioty 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Jednorazowe worki na wymioty z 
mankietem usztywnionym

szt 2 000

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 11 – Tasiemki naczyniowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Tasiemki do podwieszania naczyń – 
poliestrowe,  dł. 90-100cm

szt 100

R-m: 

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
 do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  12 – Siatki przepuklinowe
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

j.m. Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Siatka przepuklinowa z polipropylenu, 
pół-wchłanialna, samomocująca o 
kształcie elipsy 12/8cm prawa i lewa

szt 50

R-m: 

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
  do składania oświadczeń woli

ZADANIE 13 – Taśma urologiczna 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Taśma do operacyjnego leczenia 
wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, 
wykonana z polipropylenu prasowanego 
termicznie o gramaturze 80g/m2, materiał 
jednorodny całkowicie niewchłanialny, 
dł.45 cm, szerokość 1 cm

szt 30

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

........................., DNIA ................ .....................................................
UWAGA:  Przy  pierwszej  dostawie  należy  dołączyć  narzędzie  wykonane  ze  stali  nierdzewnej, 
wielokrotnego użytku, spiralne do metody przezzasłonowej, techniką od zewnątrz do środka „out-in” lub 
„in-out”, prawe + lewe

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

  do składania oświadczeń woli
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ZADANIE 14 – Osprzęt do aparatu EMED ES 120
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Elektrody monopolarne
a) - nóż prosty do uchwytu 4mm szt 2
b) - lancet prosty wąski do uchwytu 

4mm
szt 2

2 Elektrody neutralne dzielone j.u. szt 100
3 Kabel do elektrody jednorazowej
a) - 3mb szt 1
b) - 5mb szt 1
4 Uchwyt elektrody z kablem 4mm szt 2

R-m: 

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
 do składania oświadczeń woli 

wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE  15 –  Łaty naczyniowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Łaty naczyniowe 
a) Łaty naczyniowe 08/75 szt 10
b) Łaty naczyniowe 10/75 szt 10

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 16  –  Zestaw do laparoskopowej operacji przepukliny
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 1.Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci bladożółtego, przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym 
środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Raz zaaplikowany 
tworzy efektywną, antyseptyczną barierę przeciwko czynnikom zakaźnym lub też przeciw patogenom popularnie występującymi na sali operacyjnej. Start polimeryzacji po 1-2 
sekundach. Max odporność mechaniczna po 60-90 sek. Temperatura polimeryzacji 450C.
2. Siatka lekka wykonana z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o grubości 0,39 mm gramaturze 50g/m2 , kurczliwość ok. 1% rozmiar 10x15 cm
3. Cewnik do laparoskopii – urządzenie składa się z pustego cewnika z wejściem typu luer, z elastyczną długą końcówką oraz prowadnika.

kpl 10
R-m: 

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 17  –  System niskociśnieniowy do drenażu ran
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 System niskociśnieniowy drenażu ran – 
zamknięty – rozmiary - Ch10-Ch16

szt 20

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 18  –  Zestaw do przetaczania płynów  
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw kroplowy do przetaczania 
płynów do pompy perylstatycznej typ 
AP-31P firmy ASCOR

szt 200

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE  19 – Protezy naczyniowe   
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Protezy naczyniowe zbrojone - 
śr. 6mm, dł. 50cm

szt 4

2 Protezy naczyniowe zbrojone - 
śr. 8mm, dł. 50cm

szt 4

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 20  – Układy oddechowe    
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Układ oddechowy do respiratora  TRILOGY 100, 
rura karbowana, standardowa dla dorosłych, 
dł. 1,5-1,8mb, gładka wewnątrz 

szt 60

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

SPZOZ/PN/69/2013                                                                                           10 z 37



ZADANIE  21 – Przyrządy i zgłębniki   
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego 
w wersji grawitacyjnej do butelek z nutrisonem  

szt 60

2 Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego 
w wersji grawitacyjnej do paków z nutrisonem  

szt 60

3 Poliuretanowy zgłębnik BENGMARK do 
żywienia dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/145

szt 10

4 Poliuretanowy zgłębnik do żywienia 
dojelitowego (PUR), rozm. Ch10/110

szt 20

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 22  –  Osprzęt do diatermii ICC300 ERBE
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

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

opak.
(50 szt)

30

2 Kabel do elektrody neutralnej 1 x użytku 
(3mb)

szt 2

3 Biopolarne elektrody koagulacyjne, proste 
dł. 16,5 cm, końcówka 2mm tępa szt 2

4 Kabel łączący do elektrod biopolarnych 
dł. 5m

szt 2

5 Elektroda bipolarna, igła zagięta 900, 
0,6x1,5mm, dł. 115mm 

szt 1

6 Elekroda bipolarna, igła zagięta 900, 

0,6x4mm, dł 115mm
szt 1

7 Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 
przyciskami i kablem dł. 4-5 m- na 1wtyk

szt 8
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8 Kabel monopolarny dł. 3m lub 5m 
(kompatybilny z osprzętem endoskopowym 
firmy KARL STORZ)

szt 2

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

szt 2

10 Nóż prosty 25mm,  do uchwytu 
monopolarnego 4mm

szt 8

11 Czyścik do narzędzi opak 
(100szt)

10

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 23  –  Taśma falista – sączki do drenażu ran

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Taśma falista – sączki do drenażu 
zainfekowanych ran z agrafką,
długość drenu 400mm, szerokość 30mm

szt 100

      R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 24 –  Elektrody do resektoskopu firmy KARL STORZ

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

Elektrody do resektoskopu firmy KARL STORZ
1 Elektroda pętla tnąca rozmiar Ch24 szt 15
2 Elektroda igłowa szt 2
3 Elektroda kulkowa (kulka 4mm) szt 10
4 Elektroda nożowa pojedyncza do 

uretrotomu Ch24
szt 6

      R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 25 –  Prowadnice do trudnej intubacji 
Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu 

oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Prowadnice j. u. 
do trudnej intubacji j.u

szt 20

      R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 26 – Zestaw laparoskopowy j.u.
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw trokarów laparoskopowych – po 2 
kaniule (5 i10 mm) plus 2 mandryny 5 i 10 mm 
(10mm mandryn bezpieczny) plus igła Veressa  i 
ewakuator

kpl 70

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 27 –  Rurki krtaniowe
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Rurka krtaniowa LTD – jednorazowa, 
jednoświatłowa, sterylna (skład: rurka, 
strzykawka, zagryzak, taśma mocująca
Rozm. 2 (dzieci 12-25kg) szt 4
Rozm. 2,5 (dzieci 125-150 cm) szt 4

2 Rurka krtaniowa LTS – D jednorazowa, 
dwukanałowa z dodatkowym kanałem do 
odsys. treści przewodu pokarmowego 
przez cewnik Ch16, sterylna (skład: rurka, 
strzykawka, zagryzak, taśma mocująca)
Rozm. 3 (dorośli <155cm) szt 5
Rozm. 4 (dorośli <155-180 cm) szt 20
Rozm. 5 (dorośli > 180cm) szt 10

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 2 8 – Podkłady higieniczne 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Podkłady higieniczne celulozowe 
2 – warstwowe gr. min. 22g/m2,

szer. 60cm x 80mb (dzielona na listki 0,5mb)

op. 400

R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 2 9 – Kaniula dotętnicza
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Kaniula dotętnicza typu wenflon 
20G/1,10mmx45mm

szt 300

R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 30 –  Rurki tracheostomijne z polietylenu
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Rurka tracheostomijna nr 7 IV 
(śr.11mm) S (70mm) A (bez otworu)

szt 4

2 Rurka tracheostomijna nr 7 II 
(śr.10,5mm) L (90mm) A (bez otworu)

szt 4

3 Rurka tracheostomijna nr 8 II 
(śr.12,0mm) S (75mm) A (bez otworu)

szt 4

4 Rurka tracheostomijna nr 8 II 
(śr. 11,80mm) L (90mm) A (bez otworu)

szt 4

5 Rurka tracheostomijna nr 9 II 
(śr. 12mm) S (90mm) A (bez otworu)

szt 4

6 Rurka tracheostomijna nr 9 II 
(śr.12mm) L (90mm) A (bez otworu)

szt 4

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

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

           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 31 – Cewnik dializacyjny
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Cewnik dializacyjny jałowy, rozmiar 12F, 
dł. 15-25cm (wszystkie rozmiary co 1 cm)

szt 30

R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 

SPZOZ/PN/69/2013                                                                                           16 z 37



           do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 32 –  Zestaw do podawania płynów MEDIMA 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Zestaw dom podawania płynów inf. przy użyciu 
pompy objętościowej MEDIMA P

szt 300

R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE  33 – Maski krtaniowe 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 20-30kg szt 10
2 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 30-50kg szt 20
3 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta 50-70kg szt 30
4 Maska krtaniowa j.u. - waga pacjenta powyżej 70kg szt 50

R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 34 – Urządzenie do endarterektomii  
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Wewnątrznaczyniowy transektor materiału zakrzepowego jednorazowego użytku do endarterektomii zdalnej, wykonany ze stali chirurgicznej umożliwiający wyciągnięcie 
wyciętej skrzepliny. Posiadający wygodny uchwyt umożliwiający ruchy tnące urządzenia. Dostępny w rozmiarze 5;6;7;8;9;10 [mm] i długości  44cm. 

szt 1
2 Jednorazowy dysektor do endarterektomii zdalnej o szpatułkowatym kształcie, umożliwiający oddzielenie od ściany naczynia twardych, zwapniałych zmian miażdżycowych. 

Urządzenie wyposażono w wygodną rączkę umożliwiającą manewrowanie dysektorem. Dostępny w uniwersalnym rozmiarze zapewniającym możliwość operowania naczyń 
obwodowych o różnej średnicy. 

szt 1
3 Jednorazowy dysektor do endarterektomii zdalnej służący do usunięcia pofragmentowanego materiału zatorowego. Szpatułkowaty kształt pozwala na oddzielenie materiału od 

ściany tętnicy. Posiada spiralnie przebiegający drut, który owija się wokół fragmentu materiału zakrzepowego i umożliwia jego usunięcie. 
szt 1

4 Jednorazowy dysektor o szpatułowatym kształcie umożliwiający przejście prowadnikiem przez stwardniałą zmianę w naczyniu. Centralnie umieszczona, nitynolowa igła 
umożliwia przebicie się przez materiał zakrzepowy i bezpieczne wprowadzenie prowadnika do światła prawdziwego tętnicy. Kompatybilny z prowadnikiem  0,018”

szt 1
R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE 35 –  Łączniki do kości 

Lp Nazwa Nazwa handlowa 
produktu 

oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE 
1 Gwóźdź udowy, boczny, kaniulowany.

Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. 
Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu 
bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź 
z możliwością blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. 
Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. 
Możliwość blokowania proksymalnego z ożyciem dwóch śrub 
doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań 
podkretarzowych, o średnicy 6.5mm i długościach od 60mm 
do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 
20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, 
kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada 
kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i 
wiertła. Średnice gwoździa od 9mm do 16mm , w długościach 
od 300mm do 480mm. 

szt 10

1a Śruby regulujące do gwoździa udowego bocznego szt 30

1b Zaślepki do gwoździa udowego bocznego szt 10

2 Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, 
anatomiczny o kształcie dopasowanym do anatomii kości u 
młodocianych (w fazie wzrostu). Proksymalne wygięcie pod 
kątem 12o umożliwiające założenie z dostępu bocznego w 
stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z 
możliwością blokowania proksymalnego 130˚ antegrade. 
Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub 
doszyjkowych pod kątem 120o z antewersją, o średnicy 
5.0mm i długościach od 50mm do 125mm. Zaślepka 
kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Śruby 
blokujące o śr. 4.0mm z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie 
kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi 
gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. 
Średnice gwoździ 8.2, 9 i 10 mm , w długościach od 240mm 
do 400mm.

szt 2

2a Śruby ryglujące do gwoździa udowego szt 6

2b Zaślepki do gwoździa udowego szt 2
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3 Śruby rekonstrukcyjne do gwoździa udowego, bocznego 
dla młodocianych. Śruby o średnicy 5.0mm w długościach od 
50mm do 125mm. Materiał tytan.

szt 4

4 Śruby rekonstrukcyjne do gwoździa udowego, bocznego. 
Śruby o średnicy 6.5mm w długościach od 60mm do 130mm. 
Materiał tytan.

szt 6

5 Gwóźdź rekonstrukcyjny antyrotacyjny, kaniulowany do 
bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny 
do złamań przezkrętarzowych oraz wielopoziomowych. 
Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6ş, możliwość 
blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. 
Śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym (spiralno-
nożowym), średnica 11mm, długość od 75 do 130mm lub 
standardowa, gwintowana., średnica 11mm, długość od 70mm 
do 130mm. Śruby doszyjkowe zakładane za pomocą jednego 
instrumentarium. Ryglowanie śruby doszyjkowej 
zapobiegające rotacji. Możliwość kompresji na śrubie 
doszyjkowej śródoperacyjnie. Gwoździe 125, 130, 135 
stopnie, średnice 10-12mm w wersji krótkiej oraz 10-14 w 
wersji od 300mm. Długości od 170mm do 460mm. Gwoździe 
długie lewe i prawe. Materiał tytan. 

szt 10

5a Śruba doszyjkowa, gwintowana szt 8

5b Śruba z ostrzem helikalnym szt 2

5c Śruba ryglująca z gniazdem gwiazdkowym szt 20

5d Zaślepka szt 10

6 Gwóźdź piszczelowy, rekonstrukcyjny, kaniulowany.
Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie 
zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość 
wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą 
śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint 
korowy a w części gwint gąbczasty o średnicy 5mm i 
długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego 
blokowania dystalnego. Śruby blokujące z  gniazdem 
gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej 
odpowiada kolorowi gwoździa oraz  oznaczeniu 
kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji 
odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki 
kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Średnice 
gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 
465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane

szt 10

6a Śruby ryglujące do gwoździa piszczelowego szt 40

6b Zaślepki do gwoździa piszczelowego szt 10
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7 Gwóźdź ramienny, kaniulowany z możliwością 
wielopłaszczyznowego blokowania. Możliwość blokowania 
śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blokujące w części 
bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie 
dodatkowej śruby blokowanej 3.5mm stabilnej kątowo. Śruby 
w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą 
wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania 
szwów. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o 
różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź 
wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej 
przechodzącej przez przyśrodkowo tylną część głowy kości 
ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w dwa 
otwory o różnych płaszczyznach. Instrumentarium z 
możliwością użycia śródoperacyjnego celownika do 
blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdź w wersji do 
prawej i lewej ręki. Zaślepka w długościach od 0mm do 
15mm.  Średnice gwoździa część bliższa/część dalsza 
9,5/8mm oraz 11/9,5mm o długości 160mm. Gwoździe i 
zaślepki zapakowane sterylnie.

szt 5

Śruby ryglujące  4,5mm szt 15

7a Śruby ryglujące do gwoździa ramiennego szt 10

7b Zaślepki do gwoździa ramiennego szt 5

9 System blokowania gwoździ stabilny kątowo
Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze 
stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby 
dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, 
blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 6mm. 
Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na 
czubku – blokowanie w dalszej korówce, największy przy 
głowie śruby – blokowanie w bliższej korówce). Środkowy 
gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez 
rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym 
gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub 4, 5, 6mm. 
Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej 
średnicy i narzędzi operacyjnych.

kpl 4
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PŁYTY BLOKOWANE

10 Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. 
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z 
kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości 
ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie 
wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z 
możliwością zastosowania śrub blokujących lub 
korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-
kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego 
pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące 
śruby pod różnymi kątami,  w różnych kierunkach oraz otwory 
umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz 
przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej 
płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania 
alternatywnie śrub blokowanych w płytce i 
korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane 
za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby 
wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą 
celownika. Celownik przezierny dla promieni RTG do techniki 
małoinwazyjnej do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 
otworowych. Od 3 do 12. Materiał stal.

szt 2

11 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od 
strony przyśrodkowej i tylno bocznej. Płytki anatomiczne o 
kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-
kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od 
strony przyśrodkowej,  przedniobocznej lub bocznej. Na 
trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 
zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością 
zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 
3.5/4.0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny 
umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania 
płytki. W głowie płyty otwory gwintowane prowadzące śruby 
pod różnymi kątami - 15stopni od osi otworu w każdym 
kierunku o średnicy 2,7mm. Płyta tylno boczna w wariancie 
bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. Śruby 
blokowane wkręcane na pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego 2,7mm - 0,8/1.2Nm oraz 3,5mm - 
1,5Nm. Płyty w ilość otworów od 3 do 13. Materiał stal.

szt 6
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12 Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do 
złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie 
zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do 
bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory 
dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 
blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór 
blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność 
pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki 
zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w 
różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i 
kształcie dopasowanym do anatomii. W części dalszej płytki 
otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania 
alternatywnie śrub blokowanych w płytce i 
korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm Śruby blokujące wkręcane 
za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 122 
do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w 
głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał stal

szt 1

13 Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady 
kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie 
zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do 
bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory 
dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 
blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór 
blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność 
pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego 
kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z 
boku i od spodu płytki. W głowie płyty otwory prowadzące 
śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory 
umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W 
części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z 
możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w 
płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące 
wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. 
Płytki lewe i prawe, dł. od 86 do 216 mm, ilość otworów od 2 
do 12. Materiał stal.

szt 1
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14 Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. 
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z 
kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości 
promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań 
szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty 
otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 
blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór 
blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność 
pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory 
prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach 
o średnicy 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne 
gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub 
blokowanych w płytce i korowych 2,0/2,4/2,7mm. Śruby 
blokowane wkręcane za pomoca śrubokręta 
dynamometrycznego 0,8Nm Dł. płyt od 2 do 4 otworów w 
trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe 
prawe i lewe, szyjkowe uniwersalne. Materiał stal.

szt 1

15 Płyty anatomiczne do kłykci kości udowej oraz płyty 
anatomiczne do bliższej nasady kości piszczelowej 
wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka 
anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, 
blokująco-kompresyjna.  Na trzonie płyty otwory 
dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 
blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyt otwory 
prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach 
śr. 5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 
5,0mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, 
wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 
4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla 
promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające 
przez skórne wkręcenie śrub w płytę. Różne długości płyt, 
płyty prawe i lewe, materiał stal.

szt 2
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16 Płyta anatomiczna do złamań dalszej nasady kości udowej 
wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną.  Na trzonie 
płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 
zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z 
możliwością zastosowania śrub blokujących lub 
korowych/gąbczastych. W głowie płyty oraz trzonie otwory 
prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych 
kierunkach - do 15 stopni lub otwory stało kątowe.  Śruby 
blokowane w płycie lite i kaniulowane 5.0, samogwintujące z 
gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi wkręcane przy 
pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby 
blokowane zmienno-kątowe 5.0 wkręcane za pomocą 
śrubokręta dynamometrycznego 6Nm. Śruby kompresyjne 
kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz  nakładki 
kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 
umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium 
wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki 
mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie 
śrub w płytę. Płyty od 6 do 22 otworów, płyty prawe i lewe. 
Materiał stal.

szt 2

17 Płyty anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z 
kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości 
piszczelowej od strony bocznej, przyśrodkowej oraz tylno-
przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie 
wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne 
z możliwością zastosowania śrub blokujących lub 
korowych/gąbczastych. W głowie płyty bocznej dwa rzędy 
otworów prowadzących śruby blokujące pod różnymi kątami - 
15 stopni, oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami 
Kirschnera.  Płyty boczne z małym oraz dużym wygięciem w 
części kłykciowej. Płyty pod śruby 3.5 blokowane i korowe. 
Śruby blokowane 3.5 wkręcane przy pomocy śrubokręta 
dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane zmienno-
kątowe 3.5 wkręcane przy pomocy śrubokręta 
dynamometrycznego 2.5Nm. Płyty boczne z celownikiem 
przeziernym dla RTG do techniki małoinwazyjnej. Wszystkie 
płyty prawe i lewe, różne długości płyt. Materiał stal.

szt 5
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18 System płyt blokowanych, anatomiczna do dalszej nasady 
kości piszczelowej. Płyty anatomiczne o kształcie 
zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do 
dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej 
oraz przednio-przyśrodkowej, przyśrodkowej, tylno-bocznej 
oraz płyta do dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie 
płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 
zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością 
zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 
3.5/4.0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny 
umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania 
płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby 2.7mm pod 
różnymi kątami, w różnych kierunkach - do 15° od osi otworu 
lub otwory stało-kątowe pod śruby blokowane 3.5mm oraz 
otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami 
Kirschnera. Śruby blokowane 2.7/3.5/3.5 - zmienno-kątowe, 
blokowane w płycie wkręcane za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego 1.2/1,5/2.5Nm. Materiał stal.

szt 5

19 Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, 
dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, stal nierdzewna

szt 30

20 Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, 
dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal 
nierdzewna.

szt 30

21 Śruby 3.5mm korowe, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, 
stal nierdzewna

szt 30

22 Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, 
dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna

szt 20

23 Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, 
dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal 
nierdzewna

szt 30

24 Śruby 2.7mm korowe, dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, 
tytan.

szt 10

25 Śruby 5.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, 
dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm 
ze skokiem co 5mm,samogwintujące, stal nierdzewna

szt 20

26 Śruby 5.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, 
zmienno-kątowe, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i 
dł. od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm,samogwintujące, stal 
nierdzewna

szt 20

27 Śruby 4.5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, 
stal nierdzewna

szt 10

28 Śruby konikalne i blokowane, kaniulowane 7.3 mm, szt 5

29 Śruby konikalne i blokowane kaniulowane 5.0mm. szt 5

30 Przeciwnakrętka do śrub kaniulowanych blokowanych i 
konikalnych 5.0mm

  szt 2

R-m
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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 36 – Płyty rekonstrukcyjne, śruby, endoprotezy do zespoleń kostnych 
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Płytka rekonstrukcyjna prosta blokowana grubość 2,2 mm, 
szerokość 10 mm, L = 48 – 144 mm, co 12 mm; ilość otworów 
blokujaco-kompresyjnych  4,5,6,7,8,9,10,11,12, dla śrub 
blokowanych 3,5mm.;3,5/2,7mm. lub korowych HA 3,5mm.

szt 20

2 Płytka rekonstrukcyjna prosta blokowana grubość 3,0 mm, 
szerokość 10 mm, L = 48 – 144 mm, co 12 mm; ilość otworów 
blokujaco-kompresyjnych  4,5,6,7,8,9,10,11,12, dla śrub 
blokowanych 3,5mm.; 3,5/2,7mm. lub korowych HA 3,5mm.

szt 10

3 Płytka T blokowana do nasady dalszej kości promieniowej, 
lewa i prawa, kat 20°, grubość 1,65 mm, L = 53 mm, ilość 
otworów 3x2 i 3x3; dla śrub blokowanych 3,5; 3,5/2,7mm.; 
lub korowe HA 3,5mm.

szt 5

4 Płytka T blokowana, lewa i prawa do nasady dalszej 
k.promieniowej, kat 20°, gr. 1,65 mm, L = 72 mm, otw. 3x4; dla 
śrub blokowanych 3,5mm.; 3,5/2,7mm.; lub korowe HA 3,5mm.

szt 5

5 Płytka T blokowana, do nasady dalszej kości promieniowej 
grubość 1,5 mm. i 1,65 mm, L = 38, 50, 55, 72, 77mm, ilość 
otworów 2x3, 3x3, 4x3, 3x4, 4x5;  dla śrub blokowanych 
3,5mm.; 3,5/2,7mm.; lub korowe HA 3,5mm.

szt 10

6 Płytka T blokowana  z występem, do nasady dalszej kości 
promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa, , grubość 1,7 
mm, L = 52,9 mm, otw. 4x3; dla śrub blokowanych 3,5mm.; 
3,5/2,7mm.; lub korowe HA 3,5mm.

szt 5

7 Płytka anatomiczna skośna T blokowana  do nasady dalszej 
ości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa, , grubość 
1,7 mm, L = 55 – 71 mm, co 8 mm, otw. 6x2,6x3,6x4 z 2 
otworami na drut Kirschnera lub nitkę dla śrub blokowanych 3,5; 
3,5/2,7mm.; lub korowe HA 3,5mm.

szt 20

8 Płytka anatomiczna skośna T blokowana do  nasady dalszej 
kości promieniowej od strony dłoniowej, lewa i prawa, , grubość 
1,7 mm, L = 54 – 70 mm, co 8 mm, otw. 7x2,7x3,7x4 z dwoma 
otworami na drut Kirschnera i nitkę dla śrub blokowanych 
3,5mm.; 3,5/2,7mm.; lub korowe HA 3,5mm.

szt 15
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9 Płytka  obojczykowa , prawa i lewa, grubość 2,4mm., wymiary: 
długość  61- 95,2 mm / 12 – 18 mm co 3 mm; ilośc otworów 5, 6, 
7, 8 dla śrub blokowanych 3,5mm.; 3,5/2,7mm.; lub korowe HA 
3,5mm.

szt 6

10 Płytka anatomiczna blokowana do bliższej części kości 
ramieniowej z ograniczonym kontaktem LCP, grubość 2,7 mm, 
L = 97 – 187 mm, co 15 mm, ilość otworów 2,3,4,5,6,7,8 w 
części przyśrodkowej dla śrub blokowanych 3,5mm.; 3,5/2,7mm.; 
lub korowe HA 3,5mm; i minimum 12 otworów do 
wprowadzenia drutu Kirschnera lub nici

szt 10

11 Płytka  anatomiczna  blokowana  do  dalszej  części  kości 
piszczelowej; lewa i prawa z ograniczonym kontaktem, grubość 
3,5  mm,  L  =  110  –  260  mm,  co  15  mm,  ilość  otworów 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12  w  części  przyśrodkowej  dla  śrub 
blokowanych 3,5mm.; 3,5/2,7mm.; lub korowe HA 3,5mm. i  4 
otworami otworami do wprowadzania drutu Kirschnera lub nici 

szt 15

12 Płytka Y blokowana do pięty lewa i prawa, grubość 1,5 mm. 
wymiar 76x39 mm, ilość otworów 17 dla śrub blokowanych 
3,5mm.; 3,5/2,7mm.; lub korowych HA 3,5mm.; i 3 otworami  do 
wprowadzenia drutu Kirschnera lub nici

szt 10

13 Płytka mocna prosta blokowana do kości udowej lub 
piszczelowej, LCP, grubość 5,0 mm., szerokość 16 mm., 
L = 75 – 195 mm., co 15 mm.; ilość otworów 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,  dla śrub blokowanych 5; 5/3,5mm.; 
lub korowe HA 5mm. w 2 rzędach.

szt 5

14 Płytka anatomiczna blokowana do nasady dalszej kości 
udowej lewa i prawa, z ograniczonym kontaktem, 
grubość 6,0 mm, L = 169, 220, 250, 299, 329 mm, 
ilość otworów 4,6,8,10,12 ;  dla śrub blokowanych 5mm.; 
5/3,5mm.; lub korowe HA 5mm.; i 4 otworami do wprowadzenia 
drutu Kirschnera lub nici.

szt 2

15 Płytka anatomiczna blokowana L do nasady bliższej kości 
piszczelowej lewa i prawa, z ograniczonym kontaktem, grubość 
4,5 mm., L = 120 - 300 mm, co 15 mm, ilość otworów 
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19  dla śrub blokowanych 
5mm.; 5/3,5mm.; lub korowych HA 5mm.; i 2 otworami do 
wprowadzenia drutu Kirschnera lub nici

szt 15

16 Płytka anatomiczna blokowana do nasady bliższej kości 
udowej, prawa i lewa z ograniczonym kontaktem, grubość 5,0 
mm., szerokość 16 mm.,  L = 114, 148, 182, 216, 250, 284, 318, 
352, 386, 420 mm, ilość otworów 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 dla 
śrub blokowanych 5mm.; 5/3,5mm.; lub korowe HA 5mm.; i 8 
otworami do wprowadzenia drutu Kirschnera lub nici

szt 8

17 Płytka rynienkowa 1/3, grubość 1mm., szerokość 9mm., ilość 
otworów 4,5,6,7,8 o długości odpowiednio 49,61,73,85,97mm. 
Na śruby HA 3,5mm. I HB 4,0mm.

szt 20

18 Obejma 1,2,3 ze śrubą mocującą do płytek anatomicznych 
blokowanych do nasady bliższej kości udowej

szt 5
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19 Płytka mocna prosta blokowana do kości udowej lub 
piszczelowej, LCP, grubość 5,0 mm, szerokość 16 mm, 
L = 169 – 356 mm, co 17 mm; ilość otworów 
9,10,11,12,13,14,15,`16,17,18,18,20,  dla śrub blokowanych 
5mm,; 5/3,5mm.; lub korowych HA 5mm. w 1 rzędzie

szt 5

20 Płytka anatomiczna blokowana do nasady dalszej części kości 
strzałkowej, z ograniczonym kontaktem, grubość 2,2 mm.,     
L = 56,3;72,3; 88,3;104,3 mm, ilość otworów 4,6,8,10 dla śrub 
blokowanych 3,5mm.; 3,5/2,7mm.; lub korowych HA 3,5mm.; 
i odległości osi otworów blokowanych co 8 mm

szt 10

21 Śruby  samogwintujące blokowane  3,5 mm, z gniazdem 
heksagonalnym

L = 8 – 50 mm. ze skokiem co 2 mm szt 250
L = 55 – 75 mm, ze skokiem co 5 mm. szt 30

22 Śruby samogwintujące blokowane  D = 3,5/2,7 mm, 
L = 10 – 50 mm co 2 mm ;  z gniazdem heksagonalnym

szt 60

23 Śruba dystansująca blokowana D = 3,5 mm, L = 6 mm 
z gniazdem heksagonalnym

szt 10

24 Śruby samogwintujące blokowane 5 mm.,  z gniazdem 
heksagonalnym
L = 16 – 50 mm ze skokiem co 2 mm. szt 100
L = 55 – 105 mm, ze skokiem co 5 mm. szt 100

25 Śruby kaniulowane samogwintujące blokowane 5 mm. 
z gniazdem heksagonalnym i kaniula D = 1,8 mm
L = 16 – 50 mm ze skokiem co 2 mm szt 30
L = 55 – 105 mm, ze skokiem co 5 mm szt 30

26 Śruby samogwintujące blokowane 5/3,5 mm z gniazdem 
heksagonalnym
L = 16 – 50 mm ze skokiem co 2 mm szt 30
L = 55 – 105 mm, ze skokiem co 5 mm szt 30

27 Płytka DHS z kątem 135°, 150°,Wymagania: ilość otworów 2-
6 i długość części szyjkowej R= 1“ i 1,5“. Szerokości 18 mm i 
grubości 7,3 mm. Możliwość użycia płytki krętarzowej. 
Blokowanie śrubami korowymi HA 4,5 . Śruba dynamiczna 
D = 12,5 mm i L = 50 – 120 mm z gwintem o długości L = 20 i 
33 mm i śruba kompresyjna L = 35 mm z gniazdem 
heksagonalnym

szt 30

28 Pytka kolanowa DCS z katem 95°, ilością otworów 6 – 12 i 
łukiem R= 1“  .  Szerokości 18 mm i grubości 7,3 mm. 
Blokowane śrubami korowymi HA 4,5mm.; i śrubami 
gąbczastymi HB 6,5mm. Śruba dynamiczna D = 12,5mm  i 
L = 50 – 120mm. z gwintem o długości Lg = 20 i 33mm i śruba 
kompresyjna L = 35mm. z gniazdem heksagonalnym.

szt 5

29 Śruba dynamiczna D = 12,5mm,L = 50 – 120mm.,
długość gwintu L = 33 mm

szt 35

30 Śruba dynamiczna D = 12,5mm,L = 50 – 120mm, 
długość gwintu L = 20 mm

szt 15

31 Śruba kompresyjna L = 35 mm szt 35
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32 Śruba korowa samogwintująca – D = 3,5 mm,  
L = 8 - 50 mm co 2 mm z gniazdem heksagonalnym

szt 100

33 Śruba korowa samogwintująca – D = 3,5 mm,
 L = 55 - 70 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym

szt 30

34 Śruba korowa samogwintująca  – D = 4,5 mm, 
L = 14 - 60 mm co 2 mm z gniazdem heksagonalnym

szt 200

35 Śruba korowa samogwintująca –D = 4,5 mm, 
L = 65 - 110 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym

szt 50

36 Śruba korowa samogwintująca  – D = 5,0 mm, 
L = 20 - 75 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym

szt 60

37 Śruba korowa samogwintująca – D = 5,0 mm, 
L = 80 - 100 mm co 10 mm z gniazdem heksagonalnym

szt 30

38 Śruba gąbczasta samogwintujaca – D = 4,0 mm,
L = 14 - 50mm ze skokiem co 2 mm z gniazdem heksagonalnym

szt 50

39 Śruba gąbczasta samogwintujaca – D = 4,0 mm,
L = 55 i  60 mm. z gniazdem heksagonalnym

szt 20

40 Śruba gąbczasta samogwintujaca – D = 6,5 mm, 
L = 25 - 50 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym

szt 50

41 Śruba gąbczasta kaniulowana z niepełnym gwintem– 
D = 7,0 mm/ 1,8 mm, L = 40 - 130 mm co 5 mm,
 gwint Lg = 32 mm, z gniazdem heksagonalnym

szt 15 

42 Podkładka 13,/6,35 ; 8,8/4,4 ; 7/3,6 mm szt 100

43 Endoproteza stawu śródręczno-paliczkowego silikonowa, 
jednoczęściowa, L - 35,1mm.

szt 5

44 Endoproteza stawu międzypaliczkowego silikonowa, 
jednoczęściowa w rozmiarach 2,3,4,5,6,7,8 i  długości 35mm., 
43,2mm., 49,2mm., 55,6mm., 66,0mm., 68,2mm., 75,2mm. wraz 
z implantem próbnym

szt 5

45 Drut K z grotem typu wiertło o długości 160mm i średnicach 
1,2;1,5;1,8;2,0;2,5;3,0

szt 250

46 Drut K z grotem typu wiertło o długości 300mm  i średnicach 
1,2;1,5;1,8;2,0;2,2;2,5;3,0

szt 250

47 Drut K z grotem typu wiertło o długości 400mm i  średnicy 
4,0mm

szt 10

48 Drut miękki o średnicy ;0,8;1,0;1,3;1,4;1,6;1,7;1,8;
pakowane po 5 metrów

rol
ka

10

49 Drut miękki o średnicy ;1,2;1,5;2,0;  pakowane po 10 metrów rol
ka

1

R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  37 –  Implanty do zespoleń kończyn górnych
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu 
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, 
maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica 
śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica 
rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, 
długość śrub od 12mm do 30mm

szt 30

2 Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, 
maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica 
śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica 
rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, 
długość śrub od 32 mm do 50 mm

szt 20

3 Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, 
maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica 
śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica 
rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, 
długość śrub od 52 mm do 60 mm

szt 10

4 Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, 
wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica 
głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda 
następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm

szt 30

5 Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, 
wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica 
głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda 
następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm

szt 20

6 Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, 
wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica 
głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda 
następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm

szt 10

7 Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica 
głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda 
następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm

szt 40

8 Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica 
głowy śruby w przekroju 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, 
każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 
40 mm

szt 10

9 Śruba do tkanki gąbczastej nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, 
samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica 
głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda 
następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 24 mm

szt 15
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10 Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów -8, długość 99 
mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 
stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, 
grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do 
kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka 
łokciowego

szt 2

11 Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów- 10, długość 115 
mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 
stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, 
grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do 
kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka 
łokciowego

szt 2

12 Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów 12, długość 131 
mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 
stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, 
grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do 
kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka 
łokciowego

szt 2

13 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie 
przyśrodkowej, ilość otworów: 10, blokowana, tytanowa, 
wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni , otwory umożliwiają 
zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, 
możliwość modelowania płytki

szt 2

14 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie 
grzbietowej promieniowej, ilość otworów: 11, strona: 
prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 
20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w 
płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki

szt 2

15 Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie 
grzbietowo bocznej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, 
blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, 
otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, 
grubość płytki 2,0 mm , możliwość modelowania płytki

szt 2

16 Płytka do kości piętowej prawa/lewa, blokowana, tytanowa, 
wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają 
zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2 mm, 
(płytka prawa po obróceniu staje się płytką lewą), możliwość 
modelowania (przycinania) płytki, 10 otworów.

szt 2

17 Płytka do kości piętowej siatka, prawa/lewa, 17- to otworowa, 
blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, 
otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, 
grubość płytki 2 mm, (płytka prawa po obróceniu staje się płytką 
lewą), możliwość modelowania (przycinania) płytki.

szt 4

18 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość 
otworów 7 plus dwa owalne, długość 83 mm, blokowana, 
tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory 
umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 
2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne 
otwory służące do kompresji.

szt 2
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19 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość 
otworów 7 plus cztery owalne, długość 100 mm, blokowana, 
tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory 
umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 
2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne 
otwory służące do kompresji.

szt 2

20 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość 
otworów 9 plus cztery owalne, długość 83 mm, blokowana, 
tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory 
umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 
2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne 
otwory służące do kompresji.

szt 2

21 Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość 
otworów 11 plus cztery owalne, długość 140 mm, blokowana, 
tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory 
umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 
2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne 
otwory służące do kompresji.

szt 2

R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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ZADANIE  38 – Śruby, płytki do zespoleń śródstopia, śródręcza
Lp Nazwa Nazwa handlowa 

produktu oferowanego 
jm Ilość Cena

jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka 
VAT 

Wartość brutto Producent

1  Śruba 1,5 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 
10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z 
gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm 
dłuższa, długość śrub od 6 do 16 mm.

szt 50

2  Śruba 1,5 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 
10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z 
gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm 
dłuższa, długość śrub od 17 do 20 mm.

szt 30

3 Śruba 1.7 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 
10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z 
gwintem 1,7 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm 
dłuższa,długość śrub od 6 do 20 mm.

szt 20

4 Śruba 2,0 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 
10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z 
gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm 
dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm.

szt 50

5 Śruba 2,0 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 
10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z 
gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm 
dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm.

szt 30

6 Śruba 2,2mm blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 
10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z 
gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm 
dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. 

szt 20

7 Śruba 2,2mm blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 
10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z 
gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica 
rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm 
dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm.

szt 10

8 Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, 
wielokątowa- maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 
2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm,możliwość 
modelowania i przycinania płytki

szt 2

9 Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, 
blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 
1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, 
możliwość modelowania i przycinania płytki.

szt 2
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10 Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, 
blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 
1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, 
możliwość modelowania i przycinania płytki.

szt 2

11 Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, 
blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 
1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, 
możliwość modelowania i przycinania płytki.

szt 2

12 Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki. 

szt 2

13 Płytka T. 8 otworów,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki. 

szt 2

14 Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki. 

szt 2

15 Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki. 

szt 2

16 Płytka X. 4 otworów,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki. 

szt 2

17 Podkładka do śrub Ř 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość 
podkładki 0,7 mm

szt 5
18 Płytka prosta 10 otworów - (łańcuszek), blokowana, 

wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 
2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość 
modelowania i przycinania płytki.

szt 2

19 Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, 
wielokątowa  maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 
2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość 
modelowania i przycinania płytki.

szt 2

20 Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, 
wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 
2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość 
modelowania i przycinania płytki.

szt 2

21 Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, 
blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 
1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, 
możliwość modelowania i przycinania płytki.

szt 2

22 Płytka dwurzędowa 8 otworów po 
przekątnej,prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki.

szt 2
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23 Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki. 

szt 2

24 Płytka T. 8 otworów,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki. 

szt 2

25 Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki. 

szt 2

26 Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowa - 
maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki. 

szt 2

27 Płytka X. 4 otworów,blokowana, wielokątowa 
-maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, 
tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i 
przycinania płytki. 

szt 2

28 Podkładka do śrub Ř 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość 
podkładki 1,0mm

szt 5

R-m

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

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

ZADANIE 39 – Łączniki do kości – gwoździe Ruscha, Endera 
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 160

R-m
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........................., DNIA ................ .....................................................

               (podpis osoby – osób uprawnionych 
           do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

SPZOZ/PN/69/2013                                                                                           37 z 37


	ZADANIE  1 –  Rurki intubacyjne do przedłużonej intubacji
	ZADANIE  2 – Koszyki Dormia  
	ZADANIE  3 –  Nebulizatory
	ZADANIE 4  –  Worki stomijne 
			            
	ZADANIE  5 –Protezy naczyniowe  
	ZADANIE 6  –  Osprzęt elektrochirurgiczny 
	ZADANIE 7 – Ustniki do spirometru
	ZADANIE 8 – Dreny, cewniki  butelki (jałowe) 
	ZADANIE 9 – Dreny, cewniki (jałowe) 
	ZADANIE 11 – Tasiemki naczyniowe 
	ZADANIE  12 – Siatki przepuklinowe
	ZADANIE 13 – Taśma urologiczna 
	ZADANIE 14 – Osprzęt do aparatu EMED ES 120
	ZADANIE  15 –  Łaty naczyniowe 
	ZADANIE 16  –  Zestaw do laparoskopowej operacji przepukliny
	ZADANIE 17  –  System niskociśnieniowy do drenażu ran
	ZADANIE 18  –  Zestaw do przetaczania płynów  
	ZADANIE  19 – Protezy naczyniowe   
	ZADANIE 20  – Układy oddechowe    
	ZADANIE  21 – Przyrządy i zgłębniki   
	ZADANIE 22  –  Osprzęt do diatermii ICC300 ERBE
	ZADANIE 23  –  Taśma falista – sączki do drenażu ran
	ZADANIE 24 –  Elektrody do resektoskopu firmy KARL STORZ
	ZADANIE 25 –  Prowadnice do trudnej intubacji 
	ZADANIE 26 – Zestaw laparoskopowy j.u.
	ZADANIE 27 –  Rurki krtaniowe
	ZADANIE 2 8 – Podkłady higieniczne 
	ZADANIE 2 9 – Kaniula dotętnicza
	ZADANIE 30 –  Rurki tracheostomijne z polietylenu
	ZADANIE 31 – Cewnik dializacyjny
	ZADANIE 32 –  Zestaw do podawania płynów MEDIMA 
	ZADANIE  33 – Maski krtaniowe 
	ZADANIE 34 – Urządzenie do endarterektomii  
	ZADANIE 35 –  Łączniki do kości 
	ZADANIE 36 – Płyty rekonstrukcyjne, śruby, endoprotezy do zespoleń kostnych 
	ZADANIE  37 –  Implanty do zespoleń kończyn górnych
	ZADANIE  38 – Śruby, płytki do zespoleń śródstopia, śródręcza
	ZADANIE 39 – Łączniki do kości – gwoździe Ruscha, Endera 

