
Ilość sztuk na 12 m-

cy
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

A B A*B C

1.

Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania 

kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części 

obejmującej kaniulę, z ramką lub bez ramki, wycięcie na port pionowy, 

zaokrąglone brzegi, 2 paski mocujące, rozmiar 5 x 5,7-6 cm, klej 

akrylowy

1465 szt.

Razem

USP Metryczna

A B A*B C

1. Igła podwójna mikrolancetowata 3/8 koła 6mm 10/0 0,2 30cm 24

Razem

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość sztuk na 12 m-

cy
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

A B A*B C

1.

Urządzenie do zakładania szwów w trudno dostępnych miejscach 

podczas otwartych zabiegów chirurgicznych. Urządzenie składa się z 

aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły 

zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o 

średnicy 3mm, zakrzywionego prowadnika igły na końcu dystalnym o 

średnicy 1,2mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów o 

średnicy 6,3mm. Waga urządzenia 38,2g. Tłoczek igły aktywuje nośnik i 

przeprowadza szew igłę przez tkankę. Igła jest automatycznie 

chwytana przez mechanizm chwytania szwu. Nić można wprowadzać 

do urządzenia wielokrotnie w celu wykonania kolejnych szwów. 

12 szt.

2.

Szew niewchłanialny, monofilamentowy, poliestrowy, z dwiema igłami 

zaostrzonymi 43", długość nici 122cm, rozmiar nici 0. Kompatybilny z 

urządzeniem z poz. nr 1.

10 szt.

Razem

Ilość sztuk na 12 m-

cy
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

A B A*B C

1.
Opatrunek jałowy na bazie węgla aktywowanego z dodatkiem srebra    

10 x 20cm
1 szt.

2.
Opatrunek przylepny,jałowy z pianki poliuretanowej,porowaty do ran z 

dużą ilością wysięku 15 x 15cm
20 szt.

3.

Przezroczysty opatrunek z foli poliuretanowej,niejałowy,stanowiący 

barierę dla bakterii i płynów,zapewniający wymianę gazową, pokryty 

hipoalergicznym klejem 10cm x 10m

30 szt.

4.
Opatrunek hydrożelowy  służący do leczenia ran suchych i z niewielką 

ilością wysięku,pobudzający proces autolizy: rozmiar 10cm x 10cm
8 szt.

5.
Opatrunek hydrożelowy  służący do leczenia ran suchych i z niewielką 

ilością wysięku,pobudzający proces autolizy rozmiar: 20cm x 20cm
25 szt.

Formularz cenowy

Załącznik A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka
NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Jednostka
NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Pakiet 3 - Urządzenie do zakładania szwów do zabiegów ginekologicznych

Producent

Pakiet 1 - Opatrunek do mocowania kaniul u dzieci

L.p. Nazwa materiału Jednostka
NR 

katalogowy/typ/mo

del

Oferowany 

produkt

Zamawiana ilość 

saszetek
Cena brutto Wartość brutto Stawka Vat Nr katalogowy

Pakiet 2 - Materiały szewne

Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłóknowy, poliamidowy, niepowlekany, zabarwiony na niebiesko lub czarno.

L.p. Rodzaj igły Krzywizna Długość igły
Grubość nici

Długość nici

Pakiet 4 - Opatrunki różne 

L.p. Rodzaj asortymentu



6.

Opatrunek hydrożelowy w tubce,sterylny,służący do leczenia ran 

suchych i z niewielką ilością wysięku,pobudzający proces autolizy. op. 

15 g

29 szt.

7.
Opatrunek hydrokoloidowy,przylepny z naturalnych koloidów 

wodoru,jałowy, z folii poliuretanowej, rozmiar 15x15cm.
1 szt.

Razem

Ilość sztuk na 12 m-

cy

Jednostka 

miary 
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

a b a*b c

1.

Opatrunek zbudowany z podwójnej warstwy włókien  

karboksymetylocelulozy, wzmocniony przeszyciami, zapewniający 

wilgotne środowisko leczenia rany rozmiar 10cm x 10cm

215 szt.

2.

Opatrunek zbudowany z podwójnej warstwy włókien  

karboksymetylocelulozy, wzmocniony przeszyciami, zawierający jony 

srebra, zapewniający wilgotne środowisko leczenia rany rozmiar             

10cm x 10cm

536 szt.

3.
Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z trzech hydrokoloidów, 

zapewniający wilgotne środowisko leczenia rany. Rozmiar 10cm x 10cm
312 szt.

4.
Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z trzech hydrokoloidów, 

zapewniający wilgotne środowisko leczenia rany. Rozmiar 15cm x 15cm
223 szt.

5.
Opatrunek jałowy, hydrokoloidowy na folii poliuretanowej, cienki.        

Rozmiar 10 x 10cm
336 szt.

Razem

Ilość sztuk na 12 m-

cy
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

A B A*B C

1.

Materiałowy plaster samoprzylepny, porowaty, w kolorze ciała, 

przepuszczalny dla powietrza i wilgoci, brzegi łatwe do rozerwania 

rękami. Rozmiar 1,25cm x 9,14m

24 rolka

2.

Materiałowy plaster samoprzylepny, porowaty, w kolorze ciała, 

przepuszczalny dla powietrza i wilgoci, brzegi łatwe do rozerwania 

rękami. Rozmiar 2,5cm x 9,14m

542 rolka

3.

Materiałowy plaster samoprzylepny, porowaty, w kolorze ciała, 

przepuszczalny dla powietrza i wilgoci, brzegi łatwe do rozerwania 

rękami. Rozmiar 5cm x 9,14m

7 rolka

4. Hipoalergiczny, rozdzieralny plaster papierowy, wykonany z materiału 

typu non-woven z mikroporami. Rozmiar 1,25cm x 9,14m

58 rolka

5. Hipoalergiczny, rozdzieralny plaster papierowy, wykonany z materiału 

typu non-woven z mikroporami. Rozmiar 2,5cm x 9,14m

106 rolka

6. Hipoalergiczny, rozdzieralny plaster papierowy, wykonany z materiału 

typu non-woven z mikroporami. Rozmiar 5cm x 9,14m

10 rolka

7.
Hipoalergiczny, rozrywalny, przepuszczalny dla powietrza i wilgoci 

plaster, brzegi łatwe do rozerwania rękami. Hipoalergiczny akrylowy 

środek samoprzylepny, wykonany z rozrywanego, sztywnego, 

plecionego octanu celulozy. Rozmiar 1,25cm x 9,14m

19 rolka

8.
Hipoalergiczny, rozrywalny, przepuszczalny dla powietrza i wilgoci 

plaster, brzegi łatwe do rozerwania rękami.Hipoalergiczny akrylowy 

środek samoprzylepny, wykonany z rozrywanego, sztywnego, 

plecionego octanu celulozy. Rozmiar 2,5cm x 9,14m

1220 rolka

Jednostka
NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Pakiet 5 - Opatrunki różne

L.p. Rodzaj asortymentu

Pakiet 6 - Plastry

L.p. Rodzaj asortymentu



9.
Hipoalergiczny, rozrywalny, przepuszczalny dla powietrza i wilgoci 

plaster, brzegi łatwe do rozerwania rękami. Hipoalergiczny akrylowy 

środek samoprzylepny, wykonany z rozrywanego, sztywnego, 

plecionego octanu celulozy. Rozmiar 5cm x 9,14m

19 rolka

10.

Samoprzylepny plaster wykonany z przeźroczystej plastikowej warstwy, 

pokrytej po jednej stronie hipoalergicznym, wrażliwym na ucisk 

środkiem samoprzylepnym, posiada mikroskopijne otworki pozwalające 

na rozdarcie wzdłuż i wszerz oraz zapewniające przepuszczalność dla 

pary wodnej. Rozmiar 1,25cm x 9,14m

150 rolka

11.

Samoprzylepny plaster wykonany z przeźroczystej plastikowej warstwy, 

pokrytej po jednej stronie hipoalergicznym, wrażliwym na ucisk 

środkiem samoprzylepnym, posiada mikroskopijne otworki pozwalające 

na rozdarcie wzdłuż i wszerz oraz zapewniające przepuszczalność dla 

pary wodnej. Rozmiar 2,5cm x 9,14m

1936 rolka

12.

Samoprzylepny plaster wykonany z przeźroczystej plastikowej warstwy, 

pokrytej po jednej stronie hipoalergicznym, wrażliwym na ucisk 

środkiem samoprzylepnym, posiada mikroskopijne otworki pozwalające 

na rozdarcie wzdłuż i wszerz oraz zapewniające przepuszczalność dla 

pary wodnej. Rozmiar 5cm x 9,14m

182 rolka

13. Przylepiec z opatrunkiem na tkaninie. Rozmiar 8cm x 5m 39 szt.

14.
Przylepiec z opatrunkiem na włókninie typu non-woven. Rozmiar 8cm x 

5m
46 szt.

15.

Przylepiec do mocowania opatrunków, z włókniny typu non-woven, 

pokryty hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Rozmiar 15cm x 

10m

59 szt.

16.

Przylepiec do mocowania opatrunków, z włókniny typu non-woven, 

pokryty hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Rozmiar 20cm x 

10m

9 szt.

17.
Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych. Rozmiar L

80 szt.

18.
Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych. Rozmiar S

320 szt.

Razem

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość magazynków 

na 12 m-cy
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

a B A*B C

1.

Klipsy tytanowe rozmiar M(średnie) zamykane "oczkowo" tj. zamykane 

poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion 

na całej długości. Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne 

poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrownie poprawiające 

stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 4,9 mm, rozwartość 

ramion 6,2 mm, długość zamkniętego klipsa 5,9mm. Kompatybilne z 

pojedyńczą klipsownicą, pakowane 30x6 klipsów.

30 magazynek

Razem

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość sztuk na 12 m-

cy

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto Stawka vat %

NR 

katalogowy/ty

p/model

Producent

a b a*b

1.
Folia operacyjna poliuretanowa, samoprzylepna o wymiarach 45cm x 

55cm
24

Razem

Jednostka

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Pakiet 8 - Folia operacyjna

Pakiet 7 - Klipsy tytanowe



L.p.
Ilość sztuk na 12 m-

cy
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

A B A*B C

1.

Obłożenie operacyjne do operacji kończyn, jednorazowe sterylne 

wymagania min. 1xserweta na stolik Mayo min 78 x140 cm, 1x serweta 

na stolik narzędziowy min. 140 x 190 cm, 1x serweta główna do 

obłożenia kończyn z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 

min. 200 x 300 cm, 1xserweta pomocnicza nieprzylepna min. 90 x 150 

cm, 1x osłona na kończynę, 2x taśma mocująca. Laminat 

trzywarstwowy, nieprzemakalny, barierowy, wykonany z normą EN-

13795-3 oraz Dyrektywą Dyrektywą93/42 EEC dla produktów 

medycznych, gramatura min. 62g/m2,odporność na penetracje płynów 

min. 160 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 

200kPa, współczynnik chłonności min 450%, na opakowaniu odklejana 

etykieta z numerem serii, datą ważności produktu.

24 szt.

Razem

Ilość sztuk na 12 m-

cy
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

A B A*B C

1.
Zestaw filtracyjny wydechowy jednorazowego użytku do respiratora PB 

980
20

Razem

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość sztuk na 12 m-

cy
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

A B A*B C

1.
Przewód elektryczny 3,5m AAG/MARTIN-gniaz.4mm do elektrody 

monopolarnej GN 202 Aesculap
1

2.
Konwerter redukujący trokar z uszczelką 10/5mm.Dotychczas 

użytkowano konwerter o nr katalogowym Aesculap 640PEJ
8

3.
Przepustnica do trokarów średnica 5,5mm/7,0mm EJ570P op.=20 

sztuk
1

4.
Przepustnica do trokarów średnica 10mm/12,5mm EJ571P op.=20 

sztuk
1

5. Konwerter redukujący troakar z uszczelką 446/255 Aesculap 1

6. Uszczelka do trokara EK083P  Aesculap 1

7. Uszczelka do trokara EJ 750/251 Aesculap 1

8.
Elektroda monopolarna (haczykowa) o nr katalogowym Aesculap 

GK384R
1

9.
Dren wielokrotnego użytku do insuflatora gazu PG080Aesculap z 

funkcją podgrzewania
1

10.
Pętle do polipów nosa.Dotychczas użytkowano pętle o nr katalogowym 

Aesculap OK293R
80

11.
Pętla druciana do adenotomii 0,4mm o nr katalogowym Aesculap 

OM758R
1

12.
Pętla druciana do adenotomii 0,2mm o nr katalogowym Aesculap 

OF528R
1

13.
Dren do płukania wielokrotnego użytku do pompy 

histeroskopu/laparoskopu typ 2222 R.Wolf GmbH
3

14. Tuleja – osłona elektrody monopolarnej GK370P Aesculap 1

15. Kaniula insuflacyjna VERESS dł.100mm, wielokrotnego użytku 1

16. Kaniula insuflacyjna VERESS dł.120mm wielokrotnego użytku 1

17.
Trokar laparoskopowy wielokrotnego użytku 12 mm/ 100mm 

(EK034+EK072) – komplet
1

18.
Tubus zewnętrzny – osłona narzędzia laparoskopowego PM973R śr. 5 

mm, dł.310 mm
1

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Jednostka
NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Jednostka
NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

PAKIET 9 - Obłożenie operacyjne do operacji kończyn

Nazwa materiału Jednostka

Pakiet 10 - Zestaw filtracyjny wydechowy

L.p. Rodzaj asortymentu

Pakiet 11 - Materiały laparoskopowe



19.
Ostrza Dermatonu do dermatonu WAGNER sterylne.Dotychczas 

użytkowane ostrza o nr katalogowym Aesculap GB228R op.=10 szt.
1

20.
Szablon do nacinania skóry przeszczepu do siatkownicy BA720R 

Aesculap 1:1,5 
1

21.
Szablon do nacinania skóry przeszczepu do siatkownicy BA720R 

Aesculap 1:3
1

22
Zawór z nacięciem krzyżowym do trokara o średnicy 12 mm  EK084P 

Aesculap  
1

23 Reduktor ze średnicy 10/12/mm na 5 mm EK087P Aesculap 1

Razem

 

L.p. Rodzaj asortymentu

a b a * b

1.

Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą współpracujący z 

przewodami firmy Braun oraz wyposażenie zamawiającego w jeden 

przewód kompatybilny z kardiomonitorem Infinity Gamma XL firmy 

Drager.

128

2.
Przyrząd do żywienia pozajelitowego do pomp Braun Spice Line

274

Razem

 

L.p. Rodzaj asortymentu

a b a * b

1. Kateter do embolektomii i trombectomii Fogarte'go 3F 7

2. Kateter do embolektomii i trombectomii Fogarte'go 4F 3

3. Kateter do embolektomii i trombectomii Fogart'ego 5F 3

4. Kateter do embolektomii i trombectomii Fogart'ego 6F 2

5. Kateter do embolektomii i trombectomii Fogart'ego 7F 2

Razem

 

L.p. Rodzaj asortymentu

a b a * b

1. Igła Tuohy 18G/80 36

Razem

Ilość sztuk na 12 m-

cy

Ilość sztuk na 12 m-

cy

Ilość sztuk na 12 m-

cy

Producent

Pakiet 12 - Materiały anestezjologiczne

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto
Stawka VAT %

Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Pakiet 14 - Igła Tuohy

Pakiet 13 - Zestaw do embolektomii i trombectomii Fogarte'go

Cena 

jednostkowa 
Wartość brutto

Stawka VAT %

Producent
Cena 

jednostkowa 
Wartość brutto

Stawka VAT %
Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del



 

L.p. Rodzaj asortymentu

a b a * b

1.

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru 

OCZ. Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą 

ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony 

zatyczką, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu, rolkowy regulator 

przepływu z zaczepem na  dren, skala pomiarowa 0-30 cm H2O, kranik 

trójdrożny, łącznik luer-lock

80

Razem

Ilość sztuk/12 m-cy

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość     brutto Stawka VAT %

a b a * b

1. Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych L 19392

2. Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych XL 20856

3.
Pieluchomajtki jednorazowego użytku super małe dla dorosłych 55-80 

cm
144

4. Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 2-5 KG 336

5. Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 5-9 KG 26

6. Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 12-25 KG 269

7. Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 25-50  KG 1

Razem

L.p.

a b a * b

1.

Czepek chirurgiczny z chłonnej włókniny wiskozowej z taśmą 

pochłaniającą pot wokół głowy,część tylna wydłużowna ze ściągaczem, 

brak ściągacza na czole, 1x użytku pakowane w kartoniku 

1520

2.
Czepek chirurgiczny z chłonnej włókniny wiskozowej w kształcie beretu, 

1x użytku pakowane w kartoniku
160

3.

Czepek męski typu furażerka z chłonnej włókniny wiskozowej, część 

przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części tylnej ściągacz, 

1x użytku pakowane w kartoniku

160

4.

Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa wiązana na troki, 

wygładzona od strony twarzy, wykonana z wysokiej jakości włókien nie 

powodujących podrażnień skóry, pakowana w kartoniki po 50 szt.

1160

5.
Maska chirurgiczna trójwarstwowa typu anti fogging (dla osób 

noszących okulary) wiązana na troki, zgodna z EN 14686 typ II
480

6.
Maska chirurgiczna trójwarstwowa z gumką na uszy, zgodna z EN 

14683 typ II
7680

7.

Okulary ochronne wielokrotnego użytku, z przeźroczystego 

poliwęglanu, szkła pokryte powłoką chroniącą przed zaparowaniem, 

zgodnie z normą EN 166

2

8. Zestaw do nakłucia lędźwiowego, sterylny 1x użytku 768

9. Półmaska/Maska filtrująca P3 1

Razem

Ilość sztuk na 12 m-

cy

Ilość sztuk/12 m-cy

Pakiet 16 - Pieluchy i pieluchomajtki

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość w 

opakowaniu

Pakiet 15 - Przyrząd do przetaczania płynów

Cena 

jednostkowa 
Wartość brutto

Stawka VAT %
Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Pakiet 17- Produkty do ochrony osobistej

Rodzaj asortymentu

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto
Stawka VAT %

Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent



Ilość sztuk/12 m-cy

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość     brutto Stawka VAT %

a b a * b

1.

Jednorazowy zestaw do zakładania szwów w składzie: 1x kleszczyki 

plastikowe 14 cm, 1x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm, 6x tampony 

z gazy średniej wielkości, 1x igłotrzymacz 12 cm, nożyczki metalowe 

ostre/ostre 11 cm, 1x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml opakowana, 1 x 

igla 1,2x40 mm 18G opakowana, 1x igła 0,8 x 40mm opakowana, 1x 

serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 50 cm x 10 

cm, 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. Zestaw 

zapakowany w opakowanie typu blister.

1314

2.

Zestaw do zdejmowania szwów w składzie: 3 x tampony włókninowe o 

średniej wielkości, 1x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm, 1x pęseta 

plastikowa 12 ,5 cm, 1x ostrze - skalpel zapakowane. Zestaw 

zapakowany w opakowaniu typu blister.
1

3.

Zestaw do zmiany opatrunku w składzie: 1x kleszcze plastikowe 14 cm, 

1x pęseta plastikowa 12,5 cm, 5x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm 

x 7,5 cm, 5x tampony z gazy bawełnianej średniej wielkości, 1x serweta 

włókninowa nieprzylepna  38 cm x 45 cm, 3x kompresy z gazy 

bawełnianej 10 cm x 10 cm. Zestaw zapakowany  w opakowaniu typu 

blister.

1

4.

zestaw do dezynfekcji w składzie:5x tupfery włókninowe wielkości 

jajka(wiskoza,poliester)-30g/m2-rozmiar po rozwinięciu ok..30x20cm, 1x 

kleszczyki plastikowe24cm typu korcang, 1x transparentna miseczka 

plastikowa z podziałką 150ml, Zestaw zapakowany w opakowanie typu 

blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem(o przybliżonej pojemności 

250ml) która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna 

naklejka do wklejania dokumentacji.

235

Razem

 Ilość sztuk/

L.p. Rodzaj asortymentu 12 m-cy

a b a * b

1.
Koc jednopacjentowy do ogrzewacza Mistral AIR Plus dla dorosłych

8

Razem

Ilość sztuk/12 m-cy

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość     brutto Stawka VAT %

a b a * b

1.

Ostrza  standardowe jednorazowego użytku, wysokość strzyżenia nie 

większa niż 0,3mm, szerokość strzyżenia co najmniej 32 mm, 

posiadające widoczny nr seryjny ( LOT) bezpośrednio na każdym 

ostrzu, pakowane indywidualnie w blister i opakowanie zbiorcze. 

Kompatybilne ze strzygarką będącą na wyposażeniu zamawiającego.

350

2. Ładowarka do strzygarki chirugicznej 1

3. Strzygarka chirurgiczna 1

Razem

Cena 

jednostkowa 
Wartość brutto

Stawka VAT %
Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Pakiet 20 - Ostrza do strzygarek

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Pakiet 18 - Zestawy jednorazowe, ambulatoryjne

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Pakiet 19 - Koc jednopacjentowy do ogrzewacza



Ilość sztuk/12 m-cy

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość     brutto Stawka VAT %

a b a * b

1. Okularki do fototerapii noworodka jednorazowego użytku 50

Razem

Ilość sztuk/

12 m-cy

a b a * b

1.
Fartuch z fizeliny 1 razowego użytku niesterylny zielony, bez 

mankietów, rękaw ściągnięty gumką, wiązane na troki
4816

2.
Fartuch z fizeliny 1 razowego użytku niesterylny biały, bez mankietów, 

rękaw ściągnięty gumką, wiązane na troki
1344

3.
Czepek z fizeliny 1 razowego użytku niesterylny operacyjny – model 

damski, okrągły, ściągnięty lekką gumką, zielony, niesterylny
8160

4.

Czepek z fizeliny 1 razowego użytku niesterylny operacyjny – model 

męski, uniwersalny z włókniny chłonnej i perforowanej, ściągnięty z tyłu 

gumką, zielony niesterylny

160

5.
Maseczka z fizeliny niesterylna, trójwarstwowa, pełnobarierowa z 

trokami
4720

6. Maseczka z fizeliny niesterylna z ochroną na oczy 1

7. Pościel 1x użytku z fizeliny (poszwa, poszewka i prześcieradło) 2644

8. Prześcieradło 1x użytku z fizeliny 210x130 2224

9. Pidżama 1x użytku z fizeliny rozmiar L ,XL 2048

10. Pidżama 1x użytku z fizeliny rozmiar S 1

11.
Prześcieradło papierowe w rolce, białe o szerokości 50 cm, 

perforowane co 50 cm, 50 mb w rolce
2088

12.
Prześcieradło papierowe w rolce, białe o szerokości 70 cm, 

perforowane co 50 cm, 50 mb w rolce
15

13. Koszule operacyjne 1xużytku dla pacjentów rozm..L,XL 392

Razem :

Ilość sztuk/

12 m-cy

a a a * b

1.
Papier do aparatu EKG typ Midi Card typ P szerokość rolki 130 mm x 

25 m
10

2. Papier do videoprintera Mitsubishi typ K65HM rozmiar 110 x 21 51

3. Papier do defibrylatora LIFEPACK 20 5

4. Papier EKG Multi Card E 300 110mm x 40 mm 1

5. Papier do aparatu EKG As CARD Mr .Red  (R-B5 szerokość 60mm) 58

6. Papier do aparatu EKG AsCard MR SILVER3 112 mm x 25 m 656

7. Papier EKG 0 AsCard 110 x 10 1

8. Papier do KTG Corometrics 152mm x 90mm - 150P 1

9. Papier do KTG SUNRAY SRF618 B 112mm x100 mm -150 1

10. Papier do KTG BT 350”Z”151mmx90mmx150mm EDAN F9 176

11. Papier do EKG Defibrylatora Cardio Aid 200-B 1

12. Papier termiczny TPR 35 Impedence do Audiometru AT 235 h  110 x10 80

Razem :

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Pakiet 23 -   Papier do aparatury medycznej

L.p. Rodzaj asortymentu

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto
Stawka VAT %

Ilość w 

opakowaniu

Pakiet 21 - Okulary do fototerapii

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

Pakiet 22 - Odzież z fizeliny, prześcieradła papierowe

L.p. Rodzaj asortymentu

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto
Stawka VAT %

Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent



Ilość sztuk/12 m-cy

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość     brutto

a b a * b

1.

Osłona uchwytu lampy operacyjnej wykonana z twardego plastikowego 

pierścienia o średnicy 118 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu 

oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max 

50 mm i długości 14 cm, sterylna. Pakowana podwójnie w worek foliowy 

i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne do 

dokumentacji.

400

Razem

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość sztuk na 12 m-

cy

Jednostka 

miary 
Cena brutto Wartość brutto stawka vat

NR katalogowy/ 

typ/model
Producent

a b a*b

1. Worki na filtrat z zaworem spustowym 10 litrów 30 10 litrów

2.
46,7% cytrynian sodu do wypełnienia kanałów cewnika dializacyjnego 

we fiolkach po 5ml.
10 op.x 20 amp.

3.

Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5Fr z 

podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami 

typu Luer o długościach cewnika: 15cm, 20cm, 24cm w zależności od 

potrzeb zamawiającego.

30 szt.

4.

4% cytrynian sodu w workach 1500ml. Worek zapakowany sterylnie w 

zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać 

port do pobierania płynu typu Safe Lock(skrętny) oraz port z membraną 

do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu.

240 op.x 1500ml

5.

Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy w dwukomorowych workach 5 

litrowych o składzie:               -potas 2 lub 4 mmol/l(w zależności od 

potrzeb zamawiającego)                                                                              

-sód 133 mmol/l                                                                               -

wapń 0 mmol/l (bezwapniowy)                                                  -magnez 

0,75 lub 1,00 mmol/l (w zależności od potrzeb zamawiającego)                                                                              

-fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (w zależności od potrzeb zamawiającego)                                                                              

- wodorowęglan 20 mmol/l                                                         Worek 

zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii, bez obecności powietrza. 

Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu:                                                         

1. typu Luer Lock                                                                                  

2. typu Safe Lock (skrętny)                                                         oraz 

port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu.

600 op.x 5 litrów

6.

Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją 

cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno 

następujących elementów:               1. zmodyfikowanej kasety 

integrującej 5 drenów - tętniczego,żylnego,filtratu,cytrynianu (z 

końcówką Safe Lock),roztworu wapnia (z igłą spike z napowietrzaniem)  

2. hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni 

dyfuzyjnej 1,8m2.                                                  3. drenu dializatu.

30 zestaw 

7.
System drenów,rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie płynu 

dializatu z drenami.
30 szt.

Razem

Pakiet 25 - Płyny i materiały do terapii nerkozastępczej

Pakiet 24 - Osłona uchwytu lampy operacyjnej

L.p. Rodzaj asortymentu Stawka VAT %
Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent



a b a * b

1.

prowadnica długa i sprężysta typu Bougie dla dzieci 3,3mm-

10CH,długość 50-80mm,sterylna, pakowana pojedynczo, z wyraźnym 

znakowaniem prowadnicy co 1cm, z materiału o właściwościach 

poślizgowych, wzmacniana na całej długości.

10

2.

prowadnica długa i sprężysta typu Bougie dla dorosłych 5mm-

15CH,długość 70-80mm,sterylna, pakowana pojedynczo, z wyraźnym 

znakowaniem prowadnicy co 1cm, z materiału o właściwościach 

poślizgowych, wzmacniana na całej długości.

20

Razem

Ilość sztuk na 12 m-

cy

Jednostka 

miary 
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

a b a*b c

1.

Wodoodporny opatrunek przeciwbakteryjny z jonami srebra,regulujący 

poziom wilgoci w ranie,w wersji przylepnej z silikonowym 

obramowaniem, rozmiar 10cm x 10cm.

50 szt.

2.
Opatrunek alginianowy,chłonny,z wydzieliną stopniowo tworzący żel, 

rozmiar 7,5cm x 12cm.
50 szt.

3
Opatrunek alginianowy,chłonny,z wydzieliną stopniowo tworzący żel, 

rozmiar 10cm x 20cm.
50 szt.

Razem

Ilość sztuk na 12 m-

cy

Jednostka 

miary 
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

a b a*b c

1.

Linie próbkujące do co2 do modułu MASIMO posiadające polimer 

pozwalający wodzie znajdującej się w linii próbkującej na wyparowanie 

do otoczenia, bez zmian w utracie tlenu,dwutlenku węgla czy gazów 

znieczulających, hydrofobowy filtr przeciwbakteryjny zabezpiecza 

analizatory ISA przed wnikaniem wody i kontaminacją.

60 szt.

Razem

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość sztuk/12 

miesięcy

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto Stawka vat %
Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

a b a*b

1. Filtr do inkubatora Atom (2100G) 1

Razem

Ilość sztuk na 12 m-

cy

Jednostka 

miary 
Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producent

a b a*b c

1.
Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych,dwukanałowe do prowadnicy 

0,035 cala, średnica szczotki 1,5-3mm.
1 szt.

2.

Papilotom maksymalnie trójkanałowy z owalnym 

końcem,atraumatyczny,cięciwa tnąca 20-30mm,monofilament,z opcją 

protekcji(opcjonalnie dopuszczalny z cięciwą igłową)

1 szt.

Pakiet 27 - Opatrunki różne

Pakiet 26 – Prowadnice

L.p. Rodzaj asortymentu
Ilość sztuk/12 m-cy

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto
Stawka VAT %

Ilość w 

opakowaniu

NR 

katalogowy/typ/mo

del

Producenta

L.p. Rodzaj asortymentu

Pakiet 28 - Linie próbkujące do co2

L.p. Rodzaj asortymentu

Pakiet 29 - Filtr do inkubatora

Pakiet 30 - Akcesoria endoskopowe

L.p. Rodzaj asortymentu



3.

Papilotom maksymalnie trójkanałowy z owalnym 

końcem,atraumatyczny,cięciwa tnąca 25mm,monofilament,z opcją 

prowadnicą długości 450-480cm fabrycznie montowaną.

1 szt.

4.
Cewnik do żywienia dojelitowego zakładany przez kanał roboczy, 

średnica 8/10Fr.
1 szt.

5.

Prowadniki do dróg żółciowych/trzustkowych hydrofilne końcówki 

proste,zagięte lub z pętlą nylonową 2-4mm,średnice 0,025-0,035 cala, 

prowadniki o minimalnej długości 460cm+/-20cm.

4 szt.

6.
Cewnik nosowy do drenażu dróg żółciowych, różne rodzaje /średnice 

do wyboru zamawiającego.
1 szt.

7.

Kosze do usuwania złogów z dróg żółciowych 

spiralny,trapezoid,monofilament,pleciony, różne rozmiary do wyboru 

zamawiającego.

1 szt.

8.
Protezy do dróg trzustkowych, różne typy/rozmiary do wyboru 

zamawiającego.
14 szt.

9.
Zestawy do protezowania, różne typy/rozmiary do wyboru 

zamawiającego.
1 szt.

10. Popychacz do cienkich protez. 1 szt.

11.
Mechaniczne poszerzadła do dróg żółciowych temperowane od 5/7/8,5 

do 10Fr, do krótkiego prowadnika.
1 szt.

12.

Ciśnieniowe balony do poszerzania dróg żółciowych średnicy 4 do 

6mm/8 do 10mm, balony mogą pracować z prowadnicami krótkimi i 

długimi.

1 szt.

13.

Ciśnieniowe balony typu HERKULES do zwężeń 

przełykowych/jelitowych,długość 5,5-8cm,balony z regulacją w trzech 

średnicach w przedziale8-20mm,możliwość użycia prowadnika.

1 szt.

14.

Balon do usuwania złogów z dróg żółciowych, rozszerzalny w czterech 

średnicach 8,5/10/12/15mm i 12/15/18/20mm,średnica regulowana 

płynnie jedną wyskalowaną strzykawką w komplecie,cewnik 

trójkanałowy, osobne kanały do wprowadzania prowadnika i 

kontrastu,kontrast z ujściem nad balonem oraz pod balonem,możliwość 

użycia prowadników długich i krótkich o średnicy 

maksymalnej0,035",pakowany pojedynczo, z instrukcją w języku 

polskim,jałowy,naklejki zużycia na opakowaniu producenta.

12 szt.

15.

Samorozprężalna proteza nitinolowa skręcająca się po uwolnieniu, 

niepokrywana/pokrywana częściowo lub i w całości,markery rtg 

widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po 

rozprężeniu plus markery na końcach protezy,zestaw wprowadzający 

średnicy 8-10Fr i 20-24Fr,giętki,przeźroczysty,zbrojony 

wewnętrznie,proteza uwalniana całkowicie jedną ręką z rękojeścią 

pistoletową umożliwiająca wielokrotne rozkładanie i zamykanie proetezy 

w stopniu maksymalnym na każdym etapie zabiegu w celu jej 

umiejscowienia,blokada zabezpieczenia przed wypadnięciem 

protezy,dodatkowo pętla do repozycji stentu na jej końcu,kształt protezy 

dwukielichowy,poszerzony na obu końcach, średnice protez 

11mm,25mm,27mm,30mm,w miejscu fiksacji oraz 

10mm,20mm,22mm,25mm w miejscu zwężenia,długość protez 

4,6,8,9,10,12-12,5,15cm.

4 szt.

16.

Cewnik dwukanałowy do dróg trzustkowych/żółciowych z markerami 

widocznymi w rtg,średnica cewnika 5,5-7Fr, długość 200-

220,współpracujący z prowadnikiem 0,035",cewnik posiada znaczniki 

długości widoczne w obrazie wideo w celu określenia długości protezy 

do drenażu.

1 szt.

17.
Protezy do bardzo szerokich dróg żółciowych typu multi flap,średnicy 

8,5/10/11,5Fr,długość 5/7/9/12/15cm.
8 szt.

Razem


