
Opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy

a b a * b

1. Wziernik 1 x użytku  CUSCO rozmiar „S” 400

2. Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „M” 3000

3. Wziernik 1 x użytku CUSCO rozmiar „L” 100

Razem:

a b a * b

1.
Strzykawka 1 ml do tuberkuliny z igłą 0,45x12, opakowanie 

papier/folia po 100 szt. 25

2.

Strzykawka luer dwuczęściowa,  tłok i cylinder w  wyraźnie 

kontrastujących kolorach poj. 2ml z wypełnieniem do minimum 2,5 ml 

skalowanie co 0,1ml, czarna niezmywalna skala, opakowanie  

folia/papier po 100 szt.

600

3.

Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie 

kontrastujących kolorach poj. 5ml z  wypełnieniem do 6 ml skalowanie 

co 0,2ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 

szt

750

4.

Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie 

kontrastujących kolorach poj. 10ml z  wypełnieniem do 12 ml 

skalowanie co 0,5ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie 

folia/papier po 100 szt

600

5.

Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie 

kontrastujących kolorach poj. 20ml z  wypełnieniem do 24 ml 

skalowanie co 1,0ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie 

folia/papier po 100 szt

700

6.

Strzykawki  jednorazowego użytku 50/60 ml do pomp z końcówką 

Luer Lock z obustronnną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron, 

opakowanie papier/folia po 100 szt.
80

7.

Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych o poj. 50-

60ml, do podaży leków światłoczułych bursztynowa z końcówką Luer 

Lock z obustronnną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron. 

Opakowanie papier/folia, po 100 szt.

80

8.

Strzykawka trzyczęsciowa 100ml  Janeta z centrycznym stożkiem do 

łączenia z cewnikiem , nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, 

tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny 

przesów, opakowanie blister-pack. Opakowanie papier/folia po 100 

szt.

60

9.
Strzykawka 10 ml 1x użytku trzyczęściowa z gumowym tłokiem do 

pomp inf. Opakowanie papier/folia po 100 szt. 1

Załacznik A3/PN/D/UE/2019- Przetarg nieograniczony 

Średnia ilość 

opakowań

numer katalogowy/typ/ 

model
Producenta

Pakiet 2– strzykawki, cewniki, zgłębniki

L.p. Rodzaj asortymentu

Cena jednostkowa 

brutto
Stawka VAT 

%
Ilość w opakowaniu

numer katalogowy/typ/ 

model
Producent

Wartość brutto

Pakiet 1 – wzierniki ginekologiczne

L.p. Rodzaj asortymentu
ilość sztuk

Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto Stawka VAT 

%
Ilość w opakowaniu



10.

Strzykawka 20 ml 1x użytku trzyczęściowa z gumowym tłokiem do 

pomp inf. Opakowanie papier/folia po 100 szt. 3

11.

Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 04 / 40cm powierzchnia 

zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, 

półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier
20

12.

Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 06 / 40cm powierzchnia 

zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, 

półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier 50

13.

Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 08 / 40cm powierzchnia 

zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, 

półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier 200

14.

Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 10 / 40cm powierzchnia 

zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne 

naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier 1500

15.

Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 12 / 60cm powierzchnia 

zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne 

naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier 1500

16.

Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 14 / 60cm powierzchnia 

zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne 

naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier 5000

17.

Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 16 / 60cm powierzchnia 

zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe. 

półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier 4500

18.

Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 18 / 60cm powierzchnia 

zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, 

półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier 3000

19.

Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 20 / 60cm powierzchnia 

zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, 

półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier 50

20. Cewnik do karmienia noworodka 6 20

21. Cewnik do karmienia noworodka 8 20

22.
Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci jałowy. Długość od 

150 cm do 400 cm
50

23.

Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych wykonany z 

wysokiej jakości PCV, dł. 3000 mm, opakowanie folia-papier, jałowy 4000

24.

Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 16x80 o powierzchni 

satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, 

posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, 

wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. 

Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki.

600



25.

Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 18x80 o powierzchni 

satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, 

posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, 

wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. 

Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki.

300

26.

Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 20x80 o powierzchni 

satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, 

posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, 

wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. 

Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki.

20

27.

Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 28x80 o powierzchni 

satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, 

posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, 

wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. 

Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki.

150

28.

Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką zagiętą bez kontroli 

odsysania  (standard), sterylny pakowany podwójnie (opakowanie 

zewnętrzne papier-folia, opakowanie wewnętrzne-folia 2800

29.

Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką zagiętą z kontrolą 

odsysania  (standard), sterylny pakowany podwójnie (opakowanie 

zewnętrzne papier-folia, opakowanie wewnętrzne-folia 100

30.
Przewód ssący do końcówki do odsysania pola operacyjnego TYP 

W8/2100mm
400

31. Przedłużacz do tlenu CH 16/2000 500

32.
Cewnik Foleya – 6 silikonowany, posiadający barwny kod., 

opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie
20

33.
Cewnik Foleya – 8 silikonowany, posiadający barwny kod., 

opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie
20

34.
Cewnik Foleya – 10 silikonowany, posiadający barwny kod., 

opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 20

35.
Cewnik Foleya – 12 silikonowany, posiadający barwny kod., 

opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 20

36.
Cewnik Foleya – 14 silikonowany, posiadający barwny kod., 

opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 200

37.
Cewnik Foleya – 16 silikonowany, posiadający barwny kod., 

opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 2000

38.
Cewnik Foleya – 18 silikonowany, posiadający barwny kod., 

opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 1500

39.
Cewnik Foleya – 20 silikonowany, posiadający barwny kod., 

opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 500

40.

Cewnik Foleya – 22 silikonowany, posiadający barwny kod., 

opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie 200

41.
Cewnik Foleya – 24 silikonowany, posiadający barwny kod., 

opakowanie podwójne folia-folia, sterylizowany radiacyjnie
20

42.
Zatyczki do cewnika Foleya 1x użytku, o schodkowej budowie, 

sterylne
200

43. Kanka do odbytu 16 100

44. Kanka do odbytu 30 700



45.

Dren do odsysania dróg oddechowych bez kontroli odsysania. 

Sterylny, pakowany papier folia kompatybilny z cewnikami do 

odsysania wymienionymi w pakiecie.
500

Razem:

L.p.

Producent

 a b a * b

1.
Siatka do rekonstrukcji dna miednicy małej przednia ANTERIOR

10

2. Siatka do rekonstrukcji dna miednicy małej tylna POSTERIOR                      10

Razem:

Zamawiana ilość 

magazynków
Cena brutto Wartość brutto

Stawka 

VAT

Oferowany 

produkt
Nr katalogowy

A B A*B C

1. 240

2. 20

Razem:

Średnia ilość sztuk
Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto

Stawka VAT 

%

a b a * b c

1.

Zestaw porodowy do szycia: 1x serweta dwuwarstwowa na stół 

narzędziowy 100x150 cm (owinięcie zestawu), 1x serweta dla 

noworodka 87x 90 cm, 1x wkładka higieniczna 11x 35 cm, 2x ręcznik 

celulozowy 33x33cm, 2x osłona na ramiona 50x50 cm. Bezwzględnie 

wymagana zgodność z normą PN-EN 13795

100

Razem:

Producent
Numer 

katalogowy/typ/  model

numer katalogowy/typ/ 

model

Pakiet 4 -  klipsy

Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetkniecie końców ramion a następnie zwarcie ramion na całej długości 

(co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa)Wymiary:długość 7,9 mm, rozwartość ramion 

8,1mm.Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą o średnicy 10mm PL 506R firmy Aesculap, opakowanie 12 magazynków x 8 klipsów, sterylne

Ilość w opakowaniu

Pakiet 5 - Zestaw porodowy do szycia

L.p. Rodzaj asortymentu Ilość w opakowaniu

Nazwa materiału opisL.p

Pakiet 3 – Siatki do rekonstrukcji dna miednicy 

Poz 22 i 23 – cewniki do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku  sterylne, mikrobiologicznie  czyste, pakowane pojedynczo, z rurkami nosowymi łagodnie zakończonymi,  bez możliwości uszkodzenia błony śluzowej.

Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia 

struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalne.Wymiary: długość 7,9mm, rozwartość 

ramion 8,1mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 x 0,85mm, długośc zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego  

klipsownicą o średnicy 10mm PL 503 firmy Aesculap, opakowanie 20 magazynków x 6 klipsów, sterylne

Rodzaj asortymentu
ilość sztuk

Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto Stawka VAT 

%



Średnia ilość sztuk/ 
Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto

Stawka VAT 

%

a b a * b c

1

Jednorazowy zestaw do chirurgicznego leczenia wysiłkowego 

nietrzymania moczu u kobiet i korekty defektów przedniej ściany 

pochwy przez otwory zasłonowe złożony z: siatki polipropylenowej 

monofialmentowej o wymiarach : szerokość 0,8 cm, długość 50 cm,
10

Razem:

L.p. Rodzaj asortymentu
Stawka VAT 

%
Ilość w opakowaniu Producent

 a b a * b

1.

System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: 

silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę 

silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne 

zapachy; balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca 

wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z 

sygnalizatorem,który  wypełnienia się gdy balonik osiągnie  wielkość 

optymalną dla danego pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający 

także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światlo drenu 

w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera również 

port do pobierania próbek stolca. Czas utrzymania systemu do 29 dni, 

biologicznie czysty.

3

2.

Worki wymienne, kompatybilne do systemu, do kontrolowanej zbiórki 

luźnego stolca o pojemności 1000 ml, nieprzeźroczyste, z podglądem, 

skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem 

węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania 

gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem 

zawartości, biologicznie czyste.

20

Razem:

ilość sztuk

a b a * b

1.

Elektroda EKG dla dorosłych z dużą powierzchnią 

przylepną,bezlateksowa,bez PCV,niedrażniąca 

skóry,hypoalergiczna,przezierna dla promieniowania 

RTG,wytrzymałość przyczepności do 72h,możliwość użytkowania 

przy moczeniu,stosowaniu środków pielęgnacyjnych,żelowana 

AG/AGCl,żel stały,możliwość eksploatacji u pacjentów z zakresem 

temperatur do 40 stopni C.

22000

2.

Elektroda EKG do monitorowania długo i krótkookresowego,badań 

wysiłkowych i holtera,okrągła średnica z żelem stałym w formie 

kwadratu lub koła,podłoże z tkaniny,bezzapachowa,nieuczulająca.

9000

Razem:

numer katalogowy/typ/ 

model
Producent

Pakiet  8 - elektrody, czujniki

L.p. Rodzaj asortymentu

Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto

numer katalogowy/typ/ 

model

 Stawka VAT 

% 
Ilość w opakowaniu

Pakiet 6 - Zestaw do leczenia nietrzymania moczu

L.p. Rodzaj Asortymentu Ilość w opakowaniu
Numer 

katalogowy/typ/model
Producent

Pakiet 7 - materiały sterylne specjalistyczne

ilość sztuk
Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto



ilość sztuk
Cena jednostkowa 

brutto
 Wartość brutto

a b a * b

1.

Myjka 1 razowego użytku ze środkiem myjąco- dezynfekującym 

nasączonym substancją antybakteryjną i przeciwgrzybiczą skuteczność 

potwierdzona badaniami wobec B ( w tym MRSA/ORSA/ESBL, 

VRE) i grzybów.

15000

Razem:

a b a * b

1. Zgłębnik gastrostomijny Flocare G-TUBE 18Ch 10

2. Zgłębnik gastrostomijny Flocare G-TUBE 20Ch 10

3. Zgłębnik gastrostomijny Flocare  zestaw PEG 18Ch 50

4. Zgłębnik gastrostomijny Flocare  PUR  10 Ch, 130 cm 50

5. Zestaw do jejunostomi Flocare Bengmark PEJ 9Ch, 105 cm 5

6. Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark Ch 10/145 cm 15

7.

Strzykawka enteralna ENFIT 10ml,złącze typu ENFIT pasujące do 

zgłębników NUTRICIA 100

8.
Strzykawka enteralna ENFIT 60ml,złącze typu ENFIT pasujące do 

zgłębników NUTRICIA 600

Razem :

L.p. Rodzaj asortymentu
Stawka VAT 

%
Ilość w opakowaniu Producent

a b a * b

1. rozmiar 24G,średnica 0,6-0,7x19mm,przepływ 13-23 ml/min 2500

2. rozmiar 22G,średnica 0,8-0,9 x 25mm,przepływ 31-36 ml/min 15000

3. rozmiar 20G,średnica 1,0-1,1 x 32mm,przepływ 54-65 ml/min 15000

4. rozmiar 18G,średnica 1,2-1,3 x 45mm,przepływ 80-95 ml/min 4000

5. rozmiar 17G,średnica 1,4-1,5 x 45mm,przepływ 125-142 ml/min 100

6. rozmiar 16G,średnica 1,7-1,8 x 45mm,przepływ 200 ml/min 100

7. rozmiar 14G,średnica 2,0-2,1 x 45mm,przepływ 270-305 ml/min 100

Razem:

Średnia ilość sztuk
Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto

Stawka VAT 

%

a b a * b c

1. Ewakuator laparoskopowy jednorazowego użytku, sterylny 50

Razem:

numer katalogowy/typ/ 

model
Producent 

Pakiet 10 – Zgłębniki i strzykawki ENFIT

Stawka VAT 

%
Ilość w opakowaniu

numer katalogowy/typ/ 

model
ProducentL.p. Rodzaj asortymentu

ilość sztuk

Pakiet 9 - Myjka dezynfekcyjna

Ilość w opakowaniuL.p. Rodzaj asortymentu
Stawka VAT 

%

Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto

Pakiet 12 - Ewakuator laparoskopowy

L.p. Rodzaj asortymentu Ilość w opakowaniu

Pakiet 11 – Venflony

kaniula dożylna z poliuretanu,jałowa,ze skrzydełkami,z portem bocznym,linią rtg,przeźroczysta komora kontrolna umożliwiająca łatwe, wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły.

ilość sztuk
Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto

numer katalogowy/typ/ 

model

Numer 

katalogowy/typ/ model
Producent



Średnia ilość sztuk

a b a * b

1.
Workowy wkład jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml z 

substancją żelującą
1700

2.
Workowy wkład jednorazowego użytku o pojemności 1000ml  z 

substancją żelującą
1000

3.
Wkład jednorazowy z substancją żelującą do ssaka elektrycznego S-

Scort new Duet 1000 ml- VAC SAX
20

4.
Workowy wkład  jednorazowego użytku do ssaka Typ New-Askir C-

30 z substancją żelującą
10

Razem:

ilość sztuk
Cena jednostkowa 

brutto
 Wartość brutto

a b a * b

1. Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki 

do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką 

na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte 

dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły 

odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania 

bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem 

chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego 

płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 

gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu 

nawilżającego do ust na bazie wodnej.

100

2. Ściereczki barierowededykowane wyłącznie do okolic krocza dla 

pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca o właściwościach 

czyszczących,nawilżających,usuwających przykry zapach oraz 

chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie 

przezroczystej,przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od 

wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem 

skóryzwiązanym z nietrzymaniem moczu/stolca.Skuteczność 

oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry 

zwiazanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy 

krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty 

badaniami klinicznymi. W składzie 3% dimetikon (każda ściereczka 

zawiera minimum 756mg dimetikonu),niespłukiwany preparat 

oczyszczający o zrównoważonym pH,aloes,bez lateksu,w rozmiarze 

22x22cm,24 ściereczki w opakowaniu.Instrukcja użycia w języku 

polskim na opakowaniu jednostkowym.

30

Poz 1-4: Worek samorozprężający się i uszczelniający automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania, wykonany z tworzywa bez zawartości PCV, w pokrywie tylko jeden króciec do pacjenta z filtrem 

antybakteryjnym i uchwytem do swobodnego wyjmowania worka z pojemnika. przyłącze pacjenta w postaci łącznika obrotowego o konstrukcji schodkowej.

W przypadku wygrania przetargu oferent zobowiązany jest wyposażyć w ramach przetargu szpital w niezbędne akcesoria do montażu wkładów tj. pojemniki wielokrotnego użytku wraz z uchwytami do mocowania.

Pakiet 14 - zestawy do toalety jamy ustnej

Pakiet 13 - wkłady żelowe

L.p. Rodzaj asortymentu

Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto Stawka VAT 

%
Ilość w opakowaniu

numer katalogowy/typ/ 

model Producent

Producent L.p. Rodzaj asortymentu
Stawka VAT 

%
Ilość w opakowaniu

numer katalogowy/typ/ 

model



3. Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego 

namoczenia głowy, zawierający w składzie: wodę , nie wymagający 

spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składników 

zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej oraz 

hamujących rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram 

ujemnej.W opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka 

oraz zapewniającym możliwość podgrzania czepka w kuchence 

mikrofalowej do 30 sek. przy mocy 1000W

250

Razem:

ilość sztuk
Cena jednostkowa 

brutto
Wartość     brutto

Stawka VAT 

%

a b a * b

1.

Serweta ochronna na stół operacyjny 5 warstwowa, powierzchnia 

pikowana,samowygładzająca się wykonana z włókniny 

polipropylenowej chłonność min 35 ml/100cm2 wymiar min. 100 cm x 

220 cm

300

2.

Serweta ochronna na stół operacyjny oddychająca, 4 warstwowa, 

dostosowana do systemów ogrzewania pacjentów, rozmiar min. 100 

cm x 200 cm
450

3.
Sterylny pokrowiec na stolik Mayo, wymiar mini 78 cm- 140 cm

800

Razem:

L.p. Rodzaj asortymentu ilość sztuk
Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto Stawka vat % Ilość w opakowaniu

numer katalogowy/typ/ 

model
Producent

a b a*b

1. Filtr do inkubatora Atom (2100G) 10

Razem:

Ilość Cena brutto Wartość brutto Stawka VAT Oferowany produkt Producent

A B A*B C

 Pakiet 17 - zestaw operacyjny jednorazowy

L.p. Nazwa materiału Jednostka

Pakiet 16-  Filtr do inkubatora

Pakiet 15 - obłożenia na stół operacyjny

L.p. Rodzaj asortymentu Ilość w opakowaniu
numer katalogowy/typ/ 

model
Producent



Sterylny zestaw operacyjny uniwersalny. Zapakowany w zbiorczym 

opakowaniu Skład:1. Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako 

zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm– 1 

szt.2. Serwety operacyjne trójwarstwowe (włókninowa warstwa chłonna, folia 

PE, warstwa chłonna od strony pacjenta):                                                                                                                        

a) górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach 

min.240x150 – 1 szt

b) dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach min 170x175 – 1 szt

c) boczne min. 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt 

Wymagania: gramatura min 63g/m2, wytrzymałość na rozerwanie na 

sucho/mokro: 100/50 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 160 cm 

H2O – 2 szt

3. Taśma lepna min.9x49cm - 1 szt.

4. Osłona na stolik Mayo min.78x140cm  – 1 szt

5. Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. 

40x35cm – 1 szt

6. Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara (lub 

równoważnej o cechach nie gorszych : włóknina celulozowo – poliestrowa, 

gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia 

polietylenowa 35 mikronów, mikroporowata, oddychająca, wstawka rękawa 

nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 

27,5 mikrona oraz włókninę wiskozowo poliestrową, 30g/m2; wytrzymałość 

na rozerwanie – sucho/mokro min. 230/180KPa, nieprzemakalność min. 250 

mm H20 z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części rękawa, Ilość – 

3 szt (1 szt - L, 2 szt - XL)                                                                                                                                       

7. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko 

przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający 

parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia 

pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami 

umożliwiającymi aseptyczną aplikację.  Ilość 2 szt. (1 szt - 9x20cm, 1 szt - 

9x25cm). 8. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, z możliwością 

zamknięcia, 247 mm, zielono-niebieskie, - 1 szt.

9. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 250 ml – 1 szt.

10. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 500 ml – 1 szt.

11. Dzbanek z rączką plastikowy z polipropylenu  z podziałką 1200 ml – 1 

szt.

12. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem,  Ilość: 1 szt – 10ss, 1 szt – 

11ss, 1 szt – 20ss.

13. Podstawka pod skalpele – 1 szt

14. Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 

10x10 – 80 szt.

15. Serwety gazowe z tasiemką 40x40 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką 

rtg, kolor zielony - 5 szt. 

16. Tupfer gazowy okrągły, 15x16 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 20 szt.

17. Tupfer gazowy okrągły, 30x40 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 5 szt.

18. Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę 

samoprzylepną – 1 szt                                                                                                          

19. Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik 

igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako 

narzędzie do ich zdejmowania z trzonka) – 1 szt. 

20. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24CH 3,5m. Yankauer 20CH 

okrągła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i 

osprzętem Zamawiającego – 1 szt.  21 uchwyt z ostrzem do koagulacji 

monopolarnej 320cm(ERBE)-1 szt.

Razem:

Wszystkie elementy składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. 

Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej.

Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie 

powinien znajdować się sterylny margines.

1. 100 szt.



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:

numer katalogowy/typ/ 

model
Producenta

Pakiet 18 – prowadnice

L.p. Rodzaj asortymentu
ilość sztuk

Cena jednostkowa 

brutto
Wartość brutto Stawka VAT 

%
Ilość w opakowaniu

Komponenty zestawu, podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymaga się dołączenia karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795


