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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Formularz asortymentowo – cenowy /Opis przedmiotu zamówienia 
PAKIET NR 1 
 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 20 ml 60000     Tak  

2 Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 10 ml 60000     Tak  

3 Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 5 cm3  65000     Tak  

4 Strzykawka jed. użytku  z czarną niezmywalną skalą 2 cm3  50000     Tak  

5 Strzykawka jed. użytku z czarną niezmywalną skalą 50 cm3 6000     Tak  

6 
Strzykawka jed. użytku z dodatkowym  uszczelnieniem TBC 1cm3 z 

igłą , z możliwością odłączenia igły 0,45 x 10mm; 0,5 x16 mm 
3500      

 

7 
Strzykawka jed. użytku z dodatkowym uszczelnieniem JANETTA 

100 cm3  
1800     Tak 

 

8 Igła jed. użytku  1,80x40 1500       

9 Igła jed. użytku  1,60x40  9000       

10 Igła jed. użytku 1,2x 40  18000       

11 Igła jed. użytku 1,1 x 40  10000       

12 Igła jed. użytku 0,9 x 40  40000     Tak  

13 Igła jed. użytku 0,8 x 40  90000     Tak  

14 Igła jed. użytku 0,7 x 30  10000       

15 Igła jed. użytku 0,7 x 40 35000       

16 Igła jed. użytku 0,6 x 30  20000       

17 Igła jed. użytku 0,5 x 25  30000       

18 

Igła do pobierania leków z tępym zakończeniem, zapobiegającym 

fragmentacji korka, rozm. 1.1-1.2 dł. min. 40 mm z otworem 

centralnym 

8000     Tak 

 

19 Igła - Motylek 25G x ¾ (0,5 x 20 mm)  500       

20 Igła jednorazowa do PENÓW 0,3 x 8mm, 0,33 x 12,7mm 11000       

 
RAZEM 

 
-------- -------- -----   -------- -------------- 
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data i podpis Wykonawcy 
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 PAKIET NR 2 

 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 

MiniSpike Plus standardowy, zawierający filtr 

antybakteryjny 0,1-0,45µm, posiadający nieruchomą osłonę 

otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz 

samozamykającą się zatyczką portu 

2000     Tak  

2 

MiniSpike Plus z mikrokolcem, zawierający filtr 

antybakteryjny 0,1-0,45µm, posiadający nieruchomą osłonę 

otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz 

samozamykającą się zatyczką portu 

100     Tak  

3 

Aparat do przetaczania krwi z filtrem 200µm, komora 

kroplowa z bardzo przeźroczystego materiału, z zaciskiem 

rolkowym, opakowanie papier /folia 

2400       

4 

Aparat do infuzji z odpowietrznikiem, z filtrem 

p/bakteryjnym  i  klapką, z zaciskiem rolkowym z 

zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej, długość 

komory kroplowej 6 cm, opakowanie papier/folia 

45000     Tak  

5 
Kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym 

indykatorem, sterylny, czerwony, niebieski, biały. 
1900       

6 

Bezigłowy zawór dostępu żylnego posiadający 

przeźroczystą obudowę oraz przeźroczystą silikonową 

membranę, kompatybilny z połączeniami typu Luer-Lock i 

Luer-Slip, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 

0,09 ml, wymagany minimalny przepływ 360ml/min 

1500     Tak  

7 

Przedłużacz do pomp infuzyjnych, sterylny, j.u., 

przeżroczysty, długość drenu 2,0m, dren zakończony 

łącznikiem Luer-Lock.  

4000       

8 Przyrząd do precyzyjnej podaży płynów EXADROP 70       

 RAZEM: 

 
------------ ---------------- ----------   ---------- ------------- 
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 PAKIET NR 3 

 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent nr 

katalogowy 

1 

Kaniula bezpieczna, zabezpieczająca przed zakłuciem i 

zachlapaniem, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu 

mięknącego do 70% po wprowadzeniu do żyły, posiadająca 

samodomykający koreczek portu bocznego, zastawkę 

antyzwrotną, min.5 pasków RTG, opakowanie typu TYVEK 

twardy blister, oznaczenie na opakowaniu jednostkowym: 

przepływ, rozmiar, materiał z jakiego jest wykonana. 

Rozmiar 22G-14G . Kaniule mają posiadać min 3 badania 

kliniczne na biokompatybilność poliuretanu zmniejszające 

ryzyko zakrzepowego zapalenia żył. 

26000     TAK  

2 
Koreczki jednorazowe do wenflonów tego samego 

producenta co kaniula dożylna ( do pozycji 1 i 3) 
26000       

3 

Kaniula dożylna dla noworodków bez dodatkowego portu 

bocznego, wyposażona w zdejmowalny element ułatwiający 

wprowadzenie kaniuli do naczynia. Wykonana z PTFE bez 

zawartości PCV i lateksu. Przepływ 13ml/min Rozmiary 

24G, 26G 

2500     TAK  

 RAZEM: 

 
------------ ---------------- ----------   ---------- ------------- 
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PAKIET NR 4 

 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent nr 

katalogowy 

1 

Kaniula bezpieczna, zabezpieczająca przed zakłuciem, 

wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca  

komorę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę 

uniemozliwiajaca wypływ krwi, min.4 wtopione paski, 

kontrastujące w  RTG, oznaczenie na opakowaniu 

jednostkowym: przepływ, rozmiar, materiał z jakiego jest 

wykonana i informację w języku polskim. Rozmiary i 

wymagane minimalne przepływy : 24 G -0,7 x 19 mm o 

przepływie minimalnym 22 ml/min. Dołączyć badania 

laboratoryjne, bądź kliniczne na biokompatybilność 

materiału. 

3000     TAK  

2 
Koreczki jednorazowe do wenflonów tego samego 

producenta co kaniula dożylna 
3000       

 RAZEM: 

 
------------ ---------------- ----------   ---------- ------------- 
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PAKIET NR 5 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 

Cewnik Foley nr 6, dla dzieci obustronnie pokryty 

elastomerem silikonu, nr serii na opak. 

jednostkowym, sterylny 

30       

2 

Cewnik Foley nr 8, dla dzieci obustronnie pokryty 

elastomerem silikonu, nr serii na opak. 

jednostkowym, sterylny 

30       

3 

Cewnik Foley nr 10, dla dzieci obustronnie pokryty 

elastomerem silikonu, nr serii na opak. 

jednostkowym, sterylny 

50       

4 

Cewnik Foley nr 12, dla dzieci obustronnie pokryty 

elastomerem silikonu, nr serii na opak. 

jednostkowym, sterylny 

30       

5 

Cewnik Foley nr 14 obustronnie pokryty 

elastomerem silikonu, nr serii na opak. 

jednostkowym, sterylny 

30       

6 

Cewnik Foley nr 16 obustronnie pokryty 

elastomerem silikonu, nr serii na opak. 

jednostkowym, sterylny 

800       

7 

Cewnik Foley nr 18 obustronnie pokryty 

elastomerem silikonu, nr serii na opak. 

jednostkowym, sterylny 

1200     tak  

8 

Cewnik Foley nr 20 obustronnie pokryty 

elastomerem silikonu, nr serii na opak. 

jednostkowym, sterylny 

600       

9 

Cewnik Foley nr 22 obustronnie pokryty 

elastomerem silikonu, nr serii na opak. 

jednostkowym, sterylny 

200       

10 

Cewnik Foley nr 24 obustronnie pokryty 

elastomerem silikonu, nr serii na opak. 

jednostkowym, sterylny 

30       

11 

Cewnik Foley, dwudrożny, 100% silikon, 

transparentny z dodatkową, osobno pakowaną 

zatyczką w komplecie, opakowanie foliowe i 

zewnętrzne opakowanie folia/ papier, rozm. CH 06-

20 ( rozmiary 06-10 z prowadnicą)  

10       



6 

 

12 Cewnik Tiemann CH 8-20 200       

13 
Cewnik do karmienia noworodków CH – 6, zatyczka 

Luer-Lock 
100       

14 
Cewnik do karmienia noworodków CH – 8, zatyczka 

Luer-Lock  
100       

15 
Cewnik do karmienia noworodków CH – 10, 

zatyczka Luer-Lock 
100       

16 
Cewnik do karmienia noworodków CH – 4, zatyczka 

Luer-Lock  
60       

17 
Cewnik do karmienia noworodków CH – 5, zatyczka 

Luer-Lock  
40       

18 Zgłębnik dwunastniczy nr 14, dł. min. 121 cm 50       

19 Zgłębnik dwunastniczy nr 16, dł. min. 121 cm 50       

20 Zgłębnik dwunastniczy nr 18, dł. min. 121 cm 50       

21 Zgłębnik dwunastniczy nr 22, dł. min. 121 cm 30       

22 Zgłębnik żołądkowy CH-36 śred.12mm/dł.1500mm 20       

23 Zgłębnik żołądkowy CH-20 śred.6,7mm/dł.1500mm 20       

24 Zgłębnik żołądkowy CH-18  200       

25 Zgłębnik żołądkowy CH-16  100       

26 Zgłębnik żołądkowy CH-14  50       

27 Koreczki do cewników Foleya, jałowe 2000       

  

RAZEM: 
------ ------- -------   ---------------- ---------------- 
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PAKIET NR 6 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z 

dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i 

otworem centralnym, CH – 8, sterylny 600mm 

500     Tak  

2 

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. z 

dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i 

otworem centralnym,   CH – 12, sterylny, 600mm 

100       

3 

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. z 

dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i 

otworem centralnym,   CH – 14, sterylny, 600mm 

400       

4 

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z 

dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i 

otworem centralnym,  CH – 16, sterylny, 600mm 

100       

5 

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z 

dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i 

otworem centralnym,  CH – 18, sterylny, 600mm 

800       

6 

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  z 

dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i 

otworem centralnym,  CH – 20, sterylny, 600mm 

50       

7 

Cewnik do odsysania dla noworodków z dwoma 

naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem 

centralnym,  CH – 8, sterylny, 400mm  

300       

8 

Cewnik do odsysania dla noworodków z dwoma 

naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem 

centralnym, CH – 10, sterylny, 400mm 

600       

9 
Cewnik urologiczny Pezzer CH 24 długość 350mm, 

opakowanie papier/folia 
70       

10 
Dren balonowy o średnicy 0,5 – 0,7/0,8cm z 

medycznego PCV 30mb 
3       

11 
Dren balonowy o średnicy 1 – 1,3cm z medycznego 

PCV 30mb 
3       

12 Kanka doodbytnicza Ch 24, 30, długość 300 mm 100       

13 

Butelka do długotrwałego odsysania ran typu Redon 

o pojemności 250 ml (sterylna) z możliwością 

połączenia z drenami w zakresie rozmiarów od 6F 

do 32F. Butelka wykonana z polietylenu z częściową 

harmonijką, jałowa opakowanie folia-papier 

1400       

14 

Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla 

dorosłych dł. 200-210 cm, wypustki donosowe 

proste, wykonane z miękkiego materiału, jałowy 

2700       

 RAZEM: ------ ------- -------   ---------------- ---------------- 
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data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 7 

 

Lp Nazwa sprzętu 
Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 

Worek do zbiórki żółci o pojemności 350ml z 

podziałką, tylna ścianka przeciwodparzeniowa w 

kolorze białym, wyposażony w zastawkę 

antyzwrotną oraz poprzeczny kranik spustowy 

30       

2 

Zestaw do odsysania pola operacyjnego podwójnie 

pakowany (folia/folia-papier). Końcówka odsysająca 

z ergonomicznym uchwytem oraz pojedyńczym 

zagięciem bez otworu regulacyjnego CH 20, dł. 155 

mm. Dren prążkowany od strony zewnętrznej, 

zakończony stopniowaną harmonijkową końcówką 

CH 24, długość 350 cm 

240       

3 

Dren łączący do odsysania pola operacyjnego 

podwójnie pakowany (folia/folia-papier) 

prążkowany od strony zewnętrznej zakończony 

stopniowaną harmonijkową końcówką CH 24, 

długość 350 cm 

200       

4 

Zestaw do założenia jejunostomii. W zestawie 2 

rozszczepialne igły, zestaw wolny od DEHP 

przeznaczony do żywienia dojelitowego, rozm. Ch 

8/70 cm 

2       

5 

Zgłębnik gastrostomijny typu G-tube wykonany z 

miękkiego silikonu do długotrwałego żywienia 

dożołądkowego, wolny od DEHP, rozmiary Ch 14 

(objętość balonu 5 ml), Ch 18 (objętość balonu 20 

ml), Ch 20 (objętość balonu 20 ml), dł. 23cm 

3       

6 
Grawitacyjny zestaw do żywienia dojelitowego, do 

opakowań typu Pack, wolny od DEHP 
20       

7 

Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką “pull” 

pod kontrolą endoskopii do długotrwałego żywienia 

dożołądkowego, wolny od DEHP, rozmiar Ch 18/40 

cm 

1       

8 

Worek stomijny samoprzylepny, otwarty, z filtrem, 

przezroczysty, jednoczęściowy. Odpływ worka 

zabezpieczony zintegrowaną zapinką na rzepy. 
300       

  

RAZEM: 
------ ------- -------   ---------------- ---------------- 

 

 

……………………………………………… 
data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 8 

Lp Nazwa sprzętu 
Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 Worek do zbiórki moczu 2000 ml, sterylny 4000       

2 

Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml tygodniowy 

z zaworem spustowym typu poprzecznego, filtrem 

hydrofobowym, zintegrowanym wieszakiem, portem 

do próbek oraz zastawką antyrefleksyjną, skalowany od 

25 ml, sterylny, opakowanie foliowe i zewnętrzne 

folia/papier 

160       

3 Woreczki do moczu dla chłopców, sterylne 700       

4 Woreczki do moczu dla dziewczynek, sterylne 700       

5 

Zestaw do lewatywy z jednym atraumatycznym 

otworem centralnym i min. dwoma otworami 

bocznymi, niesterylny 

2400       

6 Pudełka na zużyte igły 0,7 l 1000       

7 Pudełka na odpady medyczne 1 l 200       

8 Pudełka na odpady medyczne 2 l 3200       

9 Pudełka na odpady medyczne 5 l 700       

10 Pudełka na odpady medyczne 10 l 200       

11 
Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 

2000 ml 

40       

12 
Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 

1000 ml 

80       

13 
Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 

500 ml 

50       

14 
Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 

100-120 ml 

550       

15 
Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 50-

70 ml 

400       

16 
Pojemnik na materiał do badań histopatologicznych 10-

15 ml 

600       

17 

Jednorazowy przezroczysty worek na wymiociny 

wyposażony w zastawkę antyrefleksyjną 

uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz 

tekturowy kołnierz, pojemność 1500ml 

750       

18 

Jednorazowa myjka (rękawica) nasączona środkiem 

myjącym o naturalnym ph, przeznaczona do codziennej 

higieny pacjenta (środek myjący aktywowany po 

zwilżeniu wodą). 

4000       

19 Fartuch foliowy jednorazowy 2600       

 RAZEM ------- ------- ------     
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PAKIET NR 9 
 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 Żel do USG 0,5 l 400       

2 Żel do EKG 0,5 l 40       

3 Papier do EKG Midi – Card  130(DOTCARD 130) 300       

4 Papier do EKG Multicard E – 30  80       

5 Papier do EKG Schiller składany 90 x 90 x 400 150       

6 Papier do KTG SONIKAID 143 x 150 x300 30       

7 
Papier do Videoprintera Mitsubischi typ K61-B-CE, 

KP61B-CE 
150       

8 Papier do KTG SRF 618B 112 x 100 x 100 70       

9 Papier do KTG Baby Doplex 3000 151 x 150 x 150 40       

10 Papier do EKG Ascard 112 x 25 700       

11 Papier do EKG Ascard 58 x 25 30       

12 Papier do Lifepak 12,11 108 x 25 70       

13 

Elektroda EKG przeznaczona do badań holerowskich 

dla dorosłych, prostokątna, z otworem i nacięciem na 

kabelek o rozmiarze około 41 x 56 mm 

5000     Tak  

14 
Elektroda piankowa ze stałym żelem do 

monitorowania dorosłych rozmiar 48 x 34mm 
9000     Tak  

15 

Elektroda przeznaczona do badań wysiłkowych i 

holerowskich dla dorosłych o śr. około 45mm do 

zastosowania na 72 godziny z możliwością repozycji 

6000     Tak  

 RAZEM 

 
------ ------- ------   -------------- --------------- 
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PAKIET NR 10 

 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa  

netto 

Stawka 

VAT 
Łączna wartość netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 
Maski chirurgiczne 3-warstwowe, z wkładką 

modelującą, wiązane na troki niejałowe 
17000 

      

2 

Czepki chirurgiczne (pielęgniarskie) w formie beretu 

ściągane lekko elastyczną taśmą, wykonane z 

włókniny polipropylenowej o gramaturze min 

14g/m2. w opakowaniu 100szt. 

6000 

      

3 

Czepki chirurgiczne w formie pirackiej bandany 

wiązany na karku. Wykonany z włókniny 

wiskozowej o gramaturze min 25g/m2. w 

opakowaniu 100szt. 

4000 

      

4 

Czepek chirurgiczny posiadający zwiększoną część 

tylną ze ściągaczem. Brak ściągacz na czole. 

Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min 

25g/m2. Pakowany po 100 sztuk. 

1000 

      

5 Fartuch ochronny fizelina 1200       

 
RAZEM: 

 
-------- -------------- ----------   --------------- ---------------- 
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PAKIET NR 11 
 

Lp Nazwa sprzętu 
Ilość 

sztuk 

Cena jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 

Producent nr 

katalogowy / 

1 Opaski identyfikacyjne dla noworodków 3000      

2 Opaski identyfikacyjne dla dzieci starszych 400      

3 Zaciskacz do pępowiny  1200      

4 Staza automatyczna do pobrań krwi autoklawowana 70      

5 

Termometr lekarski cyfrowy z elastyczna końcówką , wynik 

pomiaru w ciągu 2 min. z dokładnością +/ - 0,1 0C, sygnalizacja 

dźwiękowa zakończenia pomiaru, wyłączany automatycznie, nie 

zawierający rtęci 

150 

     

6 Kieliszki na leki 5000      

7 Szpatułki drewniane 30000      

8 
Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany 

pojedyńczo S 
3500 

     

9 
Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany 

pojedyńczo L 
500 

     

10 
Wziernik ginekologiczny jednorazowy, jałowy pakowany 

pojedyńczo M 
3500 

     

11 Opaski identyfikacyjne dla dorosłych (zgon) 160      

12 Ustnik do nebulizatora, bez zbiorniczka na lek 150      

13 Wziernik laryngologiczny jednorazowy dla dzieci 500      

14 Wziernik laryngologiczny jednorazowy dla dorosłych  500      

15 
Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku dziecięcy (wziernik 

uszny, do nosa i do gardła)  
200 

     

16 
Zestaw laryngologiczny jednorazowego użytku dla dorosłych 

(wziernik uszny, do nosa i do gardła)  
200 

     

17 Osłonki medyczne bez zbiorniczka 3500      

18 Golarka medyczna j.u. z jednym ostrzem 4000      

19 Gruszka z miękkim końcem nr 9 30      

20 Kaczka męska  50      

21 Wieszak do worków na mocz dwuramienny 300      

22 Szyna do palców rozmiar 400 X 25 mm 200      

23 Szyna do palców rozmiar 230 X 20 mm 100      

 RAZEM: ---------- -------------- ----------   ------------- 

 

 

………………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 12 

 

Lp Nazwa sprzętu 
Ilość 

mb/szt 

Cena jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 
Łączna wartość netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent nr 

katalogowy / 

1. Rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji 

parowej bez zakładki 

mb       

 7,5 cm ( + - 5 mm ) 6200      Tak  

 10 cm ( + - 5 mm ) 6000        

 15 cm ( + - 5 mm ) 7500        

 20,0 cm ( + - 5 mm ) 5000        

2. Rękawy papierowo foliowe do sterylizacji 

parowej z zakładką 

Szt.     
 

 

 15 cm x 5 cm x 100 m (+ - 5 mm) 15      Tak  

 20 cm x 5,5 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) 40       

 25 cm x 6,5 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) 20        

 30 cm x 6 cm x 100 m. ( + - 5 mm ) 20        

 RAZEM: --------- ----------- ----------   ---------- ------------- 

 

Wymagania: 

1. Zaoferowane produkty muszą być zgodne z normami: PNEN 868-3 i PNEN 868-5, 

2. Zaoferowane produkty muszą posiadać wskaźnik sterylizacji para wodną i EO 

3. Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m2, 

4. Laminat foliowy 5 warstwowy. 

5. Napisy w języku polskim umieszczone poza przestrzenią pakowania 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
               data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 13 

 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki Producent/ nr katalogowy 

1. Papier standardowy do sterylizacji min.57 g/m2        

 
przekładany naprzemiennie kolor biały i zielony, 

rozmiar 100 cm x 100 cm 
15000       

 kolor biały, rozmiar 60 cm x 60 cm 7000       

2. 
Posterylizacyjne samoprzylepne opakowania 

foliowe 
       

 400mm x 760mm 1000       

 600mm x 760mm 1200       

 
RAZEM: 

 
---------- ---------------- ----------   --------- ------------- 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 14 
 

Lp Nazwa sprzętu 
Ilość 

sztuk/mb 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 
Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do pary 

wodnej klasa IV, liniowy, wszystkie cykle 
30000 

      

2 
Integrator chemiczny do pary wodnej klasa V 

wszystkie cykle 
5000 

      

3 Taśma wskaźnikowa do pary wodnej 1,9 cm   7000       

4 Taśma wskaźnikowa gorące powietrze 1,9 cm 400       

5 
Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do tlenku 

etylenu klasa IV 
2500 

      

6 
Wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji  typu rurka 

Browna 
200 

      

7 
Chemiczny test paskowy do kontroli sterylizacji 

gorącym powietrzem 
1500 

      

8 

Test kontroli mycia i dezynfekcji w myjnii-

dezynfekatorze, paskowy. Czas 10minut, temperatura 

min 93˚C 

900 

      

 RAZEM 

 
------ ------- -------   --------- -------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 15     

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent nr 

katalogowy / 

1 

Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości 

(grubość na dłoni ≤ 0,10 mm, na palcach ≤ 0,10 mm), 

jednorazowe, bezpudrowe, bardzo elastyczne, zbliżone 

właściwościami dotykowymi do lateksu, teksturowana 

powierzchnia na końcówkach palców, AQL≤1,5, możliwość 

noszenia na prawej i lewej dłoni, mankiet zakończony 

pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się 

odporne na wirusy i substancje chemiczne, wytrzymałe na 

zrywanie, siła rozerwania przed starzeniem minimum 6,0N, 

rozmiar S, M, L, XL 

520000     Tak  

 
RAZEM 

 
-------------- --------------- ----------   -------- ------------- 

 

 

Wymagania:  Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3 

Do oceny jakości wymagane próbki po 1 oryginalnym opakowaniu każdego rozmiaru 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart technicznych/ulotek informacyjnych potwierdzających parametry i normy 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 16 

 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent nr 

katalogowy / 

1 Rękawiczki foliowe 7000       

2 
Rękawiczki winylowe, hypoalergiczne, pudrowane rozmiar S, 

M, L* 
70000     Tak  

 RAZEM 

 
-------------- --------------- ----------   -------- -------------- 

 

*Wymagania dot. poz. 2: Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 17     

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/nr 

katalogowy 

1 

Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 

80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie 

dwustrukturalne, rozmiar Nr 7 

24000     tak 

 

2 

Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 

80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie 

dwustrukturalne, rozmiar Nr 7,5 

16000     tak 

 

3 

Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 

80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie 

dwustrukturalne, rozmiar Nr 8 

14000     tak 

 

4 

Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 

80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie 

dwustrukturalne, rozmiar Nr 8,5 Nr 9,0 

600     Tak 

 

5 

Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 

80 µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie 

dwustrukturalne, rozmiar Nr 6,5 

1200     Tak 

 

6 

Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, o zawartości protein poniżej 

80  µg/gm, współczynnik jakości AQL≤1,5, opakowanie 

dwustrukturalne, rozmiar Nr 6 

500     Tak 

 

7 

Rękawiczka chirurgiczna sterylna bezpudrowa o zawartości 

protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,0,  

długość rękawicy min. 280mm, grubość ścianki na palcach 

min. 0,18mm i na dłoni min. 0,15mm, rolowany mankiet, na 

rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru, rozmiar S 6 

500      

 

8 

Rękawiczka chirurgiczna sterylna bezpudrowa o zawartości 

protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,0,  

długość rękawicy min. 280mm, grubość ścianki na palcach 

min. 0,18mm i na dłoni min. 0,15mm, rolowany mankiet, na 

rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru, rozmiar 7; 7,5 

800     tak 

 

9 

Rękawiczka chirurgiczna sterylna bezpudrowa o zawartości 

protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości AQL-1,0,  

długość rękawicy min. 280mm, grubość ścianki na palcach 

min. 0,18mm i na dłoni min. 0,15mm, rolowany mankiet, na 

rękawicy oznaczenie prawa/lewa i rozmiaru, rozmiar 8 

500      

 

 RAZEM 

 

-------------- --------------- ----------   -------- -------------- 

 
Wymagania: Rękawiczki zgodne z normą EN 455 1-3 

 

 

     

………………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 18 

     

Lp Nazwa sprzętu Ilość par 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/nr 

katalogowy 

1 

Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, sterylne, ortopedyczna, o 

grubszych ściankach, odporne na przekłucia i rozdarcia, 

zawartości protein poniżej 50 µg/gm współczynnik jakości 

AQL-1,5 rozmiar 7, 8. wykończenie mankietu równomiernie 

rolowany, wzmocniony brzeg. 

500     Tak  

 RAZEM 

 

-------------- --------------- ----------   -------- -------------- 

 

 

 

 
………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                                       data i podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



20 

 

PAKIET NR 19 

    

Lp Nazwa sprzętu 
Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka VAT 
Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1. 

Rurka intubacyjna z mankietem rozmiar 2,5-9,5 (co pół 

rozmiaru) silikonowana ze znacznikiem głębokości 

intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, linia RTG na 

całej długości rurki, skalowana co 1 cm. 

2000 

      

2 

Rurka intubacyjna bez mankietu rozmiar 2-3,5 (co pół 

rozmiaru) silikonowana ze znacznikiem głębokości 

intubacji, oznaczeniem rozmiaru na rurce, linia RTG na 

całej długości rurki, skalowana co 1 cm. 

100 

      

3. Rurka ustno – gardłowa nr 1, sterylna  150       

4. Rurka ustno – gardłowa nr 2, sterylna  300       

5. Rurka ustno – gardłowa nr 3, sterylna  100       

6. 
Prowadnica do trudnych intubacji z możliwością 

podawania tlenu zbrojona z 3 łącznikami,powlekana  
2 

      

7. 

Rurki intubacyjne zbrojone, rozmiar nr 7-9 (co pół 

rozmiaru)  z mankietem niskociśnieniowym, ze 

znacznikiem głębokości intubacji, oznaczeniem 

rozmiaru na rurce, skalowana co 1 cm. 

70 

      

8. Prowadnice do trudnych intubacji, wygięte, jednorazowe 5       

9. Prowadnice do trudnych intubacji, wygięte, wielorazowe 3       

10. 
Prowadnice do trudnych intubacji, pediatryczne, 

jednorazowe 
10 

      

11 
Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w 

rozmiarach 1,9; 2,0; 2,2; 
6 

      

12 
Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w 

rozmiarach 3,0 
5 

      

13 
Prowadnica do ukształtowania rurki intubacyjnej w 

rozmiarach 4,0; 5,0 
10 

      

14 

Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, światłowodowa, 

mikrobiologicznie czysta, typ Macintosh, kompatybilna 

z rękojeścią ISO 7376-3 z zieloną obwolutą 

100 

      

15 

Łyżka do laryngoskopu z oświetleniem standardowym, 

jednorazowa, mikrobiologicznie czysta, typ Macintosh, 

kompatybilna z rękojeścią ISO 7376-3 z zieloną 

obwolutą, rozmiary 1, 2, 3, 4. 

150 

      

 RAZEM: ------ ------------------- --------------   ------------ ------------------- 

    

 
………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 20 

Lp Nazwa sprzętu 
Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka VAT 
Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 

Maski krtaniowe wykonane z medycznego PCW, 

jednorazowego użytku ukształtowane zgodnie z 

anatomicznym ułożeniem gardła, dostępne w rozmiarach 

<5kg, 5-10kg, 10-20kg, 20-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-

100kg i >100kg; posiadające specjalnie wzmocniony 

koniuszek zapobiegający zagięciom mankietu podczas 

zakładania. Rurka odlana w całości z mankietem, 

powierzchnia rurki o mikroporowatej fakturze, balonik 

kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski 

oraz precyzyjne dotykowe określenie stopnia 

wypełnienia mankietu. 

80 

      

2 

Maski krtaniowe jednorazowego użytku dostępne w 

rozmiarach: <7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 

70-100kg; z samoczynnie pompującym się 

wzmocnionym „ożebrowanym” przeźroczystym 

mankietem oraz przeźroczystym korpusem. Maski z 

możliwością wprowadzenia standardowej rurki 

intubacyjnej, zabezpieczeniem przed wklinowaniem się 

nagłośni, z dodatkowym otworem poprawiającym 

efektywność wentylacji.. 

50 

      

3 

Maski krtaniowe jednorazowego użytku z możliwością 

odsysania treści żołądkowej dostępne w rozmiarach: 30-

50kg, 50-70kg, 70-100kg; z wzmocnionym 

„ożebrowanym” przeźroczystym mankietem 

niskociśnieniowym oraz przeźroczystym korpusem. 

Maski z możliwością wprowadzenia standardowej rurki 

intubacyjnej, zabezpieczeniem przed wklinowaniem się 

nagłośni, z dodatkowym otworem poprawiającym 

efektywność wentylacji. 

7 

      

  

RAZEM: 
------ ------------------- --------------   ------------ ------------------- 

 

 

 

 

 
………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 21                

Lp Nazwa sprzętu 
Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1. 
Igła (zestaw) do znieczuleń splotów nerwowych techniką 

single shot, rozmiar 24G x 50mm 
150       

2. 
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 

22G 90mm 
50     Tak  

3. 
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 

20G, 90mm 
40       

4. 
Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych ostrze Tuohy 16 G 

i 18G  
40       

5. 
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 

25G 90mm z igłą prowadzącą 20G  
100     Tak  

6. 
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych  z igłą 

prowadzącą 26G  
550       

7. 
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych   ostrze 

Quincke 27G 90mm z igłą prowadzącą 22G  
600       

8. 
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke 

23G 90mm 
50       

9. 
Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych 16G i 

18 G  
20       

10 Igła do przemywań kanałów łzowych top 0,5 x 25 400       

11. Zestaw do transfuzji wym. dla noworodków  1       

12. 
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą 

Seldingera, jednoświatłowy o śr. 7FR 20cm 
50       

13. 
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą 

Seldingera, dwuświatłowy o śr. 7FR 20cm 
100       

14. 
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą 

Seldingera, trzyświatłowy o śr. 7FR 20cm 
70       

15. 

Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla 

dorosłych, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 180cm, 

dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 90cm, 

kolanko z portem kapno, trójnik Y  

30       

16 
Obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora z pułapką 

wodną 
20       

17. 

Rura karbowana do układów anestetycznych w zwojach o 

średnicy 22mm z mankietami, z możliwością rozcinania o 

dł. 50m 

5       

18 Systemy do resuscytacji z workami samorozprężalnymi 8       

19 
Kaniule dotętnicze 20G 45mm z zaworem odcinającym 

typu Floswitch 
30       

20 
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z 

możliwością pomiaru OCŻ 
100       
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21 Rampa trójdrożna z barwnym oznaczeniem kraników 20       

22 Rampa pięciodrożna z barwnym oznaczeniem kraników 20       

23 
Maski do intubacji fibroskopowej z pompowanym 

mankietem rozmiar nr 1 
10       

24 
Maski do intubacji fibroskopowej z pompowanym 

mankietem  rozmiar nr 3 lub 5 
10       

25 

Filtr oddechowy, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła 

i wilgoci, z portem do kapnografii, sterylny lub czysty 

mikrobiologicznie 

1000       

26 

Filtr oddechowy, elektrostatyczny, pediatryczny, z 

wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny lub czysty 

mikrobiologicznie 

30       

27 
Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu, z przewodem i 

workiem, dla dorosłych 
20       

28 
Maski tlenowe do wysokich stężeń tlenu, z przewodem i 

workiem, dla dzieci 
10       

29 

Sterylny, półprzepuszczalny, wodoodporny, elastyczny 

opatrunek do mocowania cewników centralnych o 

rozmiarze 12 x 10 cm wykonany z poliuretanu z ramką 

250       

30 
Maska tlenowa dla dorosłych z wężykiem dł. min.  2,0 m, 

dren o przekroju gwiazdkowym 
1000       

31 Maski  tlenowe z nebulizatorem + dren – niem. 550     Tak  

32 Maski  tlenowe z nebulizatorem + dren dla dorosłych 350     Tak  

33 Maski  tlenowe dla dzieci z drenem 220       

34 Maski  twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 0, 1, 2, 3  100       

35 Maski  twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 4  100       

36 Maski  twarzowe anestetyczne jednorazowe nr 5  100       

37 Rurki tracheotomijne  25       

 
RAZEM: 

 
-------- ----------------- ----------   ------------- ------------------- 

 

 

 

 

………………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 22 
                          

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 
Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub 

węglowej nr 10 
600      

 

2 
Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub 

węglowej nr 10A 
200      

 

3 
Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub 

węglowej nr 11 
3200     Tak 

 

4 
Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub 

węglowej nr 12 
1200      

 

5 
Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub 

węglowej nr 15 
600      

 

6 
Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub 

węglowej nr 15C 
200      

 

7 
Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub 

węglowej  nr 20 
3000      

 

8 
Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub 

węglowej nr 21 
1200      

 

9 
Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub 

węglowej nr 22 
600      

 

 RAZEM: 

 
------------- --------------- -----------   --------------- ----------------- 

 

Wymagania: Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali nierdzewnej lub węglowej, sterylne. Na opakowaniu zbiorczym musi być umieszczona data produkcji, data ważności, nr, serii, 

oznakowanie kolorystyczne rozmiaru, rysunek ostrza. Opis w języku polskim. Na opakowaniu pojedynczym ostrza musi być umieszczony jego rysunek i rozmiar, wytłoczona data 

produkcji, ważności, nr serii. Na ostrzu musi być umieszczona nazwa producenta i rozmiar. 

 
 

 

 

 

 

………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                                     data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 23 

 
                          

Lp Nazwa 
Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/ nr 

katalogowy 

1 
Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem  nr 10; 12; 

14; 16 – sterylne 
20 

      

2 
Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem  nr 28 – 

sterylne 
40 

      

3 
Dren do drenażu klatki piersiowej z troakarem  nr 32 – 

sterylne 
10 

      

4 

Zestaw do drenażu tarczycy mieszek 100 ml dren ze 

specjalnym łącznikiem do którego są podłączone 2 dreny do 

odsysania rany – sterylny 

10 

      

5 
Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH-30 długość 

min 50cm, min 5 otworów bocznych 
50 

      

6 
Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH-28 długość 

min 50cm, min 5 otworów bocznych 
100 

      

7 
Dren z med. PCV do j. otrzewnej sterylny CH -24 długość 

min 50cm, min 5 otworów bocznych  
150 

      

8 
Dren z med. PCV do jamy otrzewnej sterylny CH – 26 

długość min 50cm, min 5 otworów bocznych 
100 

      

9 
Dren z med. PCV do jamy otrzewnej sterylny CH – 32 

długość min 50cm, min 5 otworów bocznych 
120 

      

10 

Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 10, wykonany z 

lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość 

min 80cm, długość ramion 5 cm 

10 

      

11 

Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 12, wykonany z 

lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość 

min 80cm, długość ramion 5 cm 

10 

      

12 

Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 14, wykonany z 

lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość 

min 80cm, długość ramion 5 cm 

20 

      

13 

Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 16, wykonany z 

lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość 

min 80cm, długość ramion 5 cm 

20 

      

14 

Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 18,  wykonany z 

lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość 

min 80cm, długość ramion 5 cm 

20 

      

15 

Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 20, wykonany z 

lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość 

min 80cm, długość ramion 5 cm 

10 
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16 

Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 22,  wykonany z 

lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość 

min 80cm, długość ramion 5 cm 

10 

      

17 

Dren do dróg żółciowych KEHR CH – 24, wykonany z 

lateksu lub lateksu silikonowego, opak. papier/folia, długość 

min 80cm, długość ramion 5 cm 

10 

      

18 
Dren Redona CH – 8, dł. min. 70cm, pakowany prosto, 

opakowanie folia/papier  
150 

      

19 
Dren Redona CH – 12, dł. min. 70cm, pakowany prosto, 

opakowanie folia/papier 
200 

      

20 
Dren Redona CH – 14, dł. min. 70cm, pakowany prosto, 

opakowanie folia/papier  
300 

      

21 
Dren Redona CH – 16, dł. min.70cm, pakowany prosto, 

opakowanie folia/papier  
300 

      

22 
Dren Redona CH – 18, dł. min. 70cm, pakowany prosto, 

opakowanie folia/papier 
50 

      

23 

Zestaw do punkcji jamy opłucnowej z 3 igłami 14, 16, 19G 

x 80mm, z kranikiem trójdrożnym, drenami łączącymi i 

strzykawką 50-60ml, workiem zbiorczym 2000ml, 

pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opak. 

folia/papier 

120 

      

24 Sonda Sengstakena 18 6       

 RAZEM: 

 

-------

------ 
--------------- -----------   --------------- ----------------- 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 24 

               

Lp Nazwa Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/Nr 

katalogowy 

1 

Sterylny zestaw serwet uniwersalnych, wykonany z  

dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o 

gramaturze min. 59 g/m2. Minimalny skład i wymiary:                                                                        

a/ serweta 150-180x200-250 cm z taśmą lepną – szt. 1,   

b/ serweta boczna 75-80x90-100cm z taśmą lepną –szt. 2, c/ 

serweta dolna 150x180-200 cm z taśmą lepna  - szt. 1, d/ 

pokrowiec na stolik Mayo 80-85x140-145 cm – szt. 1, e/ 

włókninowa taśma samoprzylepna 10x50 cm – szt. 1, 

 f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 140-150 x 150-200 

cm, służącą jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1                                   

Wymagane min. parametry:                                           

 a, b, c,/ serwety wykonane w całości z  min. dwuwarstwowego 

laminatu o min. gramaturze 59 g/m2 d,/ folia PE, warstwa 

chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze nie 

mniejszej niż 59 g/m2           e,/nie dotyczy 

200       

2 

Sterylny zestaw serwet do operacji stawu kolanowego, 

wykonany z minimum dwuwarstwowego chłonnego i 

nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 59 g/m2. 

Minimalny skład i wymiary:                                              a/ 

serweta główna o wymiarach 180-220 x 320 cm, wyposażona w 

warstwę chłonną i samouszczelniający się płat z neoprenu z 

otworem o średnicy 6,5-7 cm, oraz kieszeń na płyny z 

zaworkiem – szt. 1,                             b/ osłona na kończynę 37-

45 x 70-80 cm – szt. 1,             c/ włókninowa taśma 

samoprzylepna 7-10 x 50-60 cm – szt. 2,                                                                                 

d/ pokrowiec na stolik Mayo 80-85 x 140-145 cm – szt. 1,                                                                                    

e/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 140-150 x 180-200 

cm, służąca jako przykrycie stolika instrumentalnego – szt. 1.                           

Wymagane min. parametry:     

 a, e/ serwety wykonane w całości z min. dwuwarstwowego 

laminatu o min. gramaturze 59 g/m2, 

 b/ min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 59 g/m2,                                                                               

d/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu 

o gramaturze nie mniejszej niż 59 g/m2,          

 c/ nie dotyczy 

150     

tak 

 

 

 

2 szt 

 

3 

Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego, wykonany z 

min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

o gramaturze min. 59 g/m2.                      Minimalny skład i 

wymiary:                                            

a/ serweta główna o wymiarach 180-200 x 290-320 cm, z 

wycięciem w kształcie litery U, 15-20 x 90-100 cm otoczonym 

taśma samoprzylepną – szt. 1,                        

60     

tak 

 

 

2 szt 
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b/ serweta 150-180 x 240 cm z taśmą lepną – szt. 1,        

c/ pokrowiec na stolik Mayo 80-85 x 140-145 cm – szt. 1, d/ 

osłona na kończynę 37-45 x 100-120 cm – szt. 1,        

e/ włókninowe taśmy samoprzylepne 7-10 x 50-90 cm -szt. 3,                                                                               

f/ całość owinięta w serwetę o wymiarach 140-150 x 180-200 

cm – szt. 1.                    

Wymagane min. parametry: a, b/ serwety wykonane w całości z 

min. dwuwarstwowego laminatu o min. gramaturze 59 g/m2,  d/ 

min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 59 g/m2,                                                                              

c/ folia PE, warstwa chłonna z min. dwuwarstwowego laminatu 

o gramaturze nie mniejszej niż 59 g/m2,           

e/ nie dotyczy 

4 

Sterylna osłona na kończynę, 35-45 x 100-120 cm wykonana z 

min. dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 

o gramaturze min. 59 g.m2, dodatkowo wyposażona w dwie 

taśmy lepne 10 x 50 cm. 

Wymagane min. parametry: 

min. dwuwarstwowy laminat o gramaturze min. 59 g/m2. 

50      

 

5 

Sterylna osłona na kończynę, 75-80 x 120-125 cm wykonana z 

min. Trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 

35g / m2. pakowana po dwie sztuki. 

50      

 

6 
Taśma samoprzylepna sterylna do mocowania serwet i drenów, 

rozmiar 10 X 50 cm 
80      

 

7 

Sterylny, foliowy pokrowiec na przewody, składany  

teleskopowo z taśmami do mocowania na każdym końcu, 

rozmiar 15 x 200-250cm. 

Wymagane min. parametry: folia PE 

400      

 

8 Pokrowiec na stolik Mayo 80-85 x 140-145 cm wykonany z folii 

PE, warstwa chłonna z min dwuwarstwowego laminatu o 

gramaturze min 59 g/m2 

1000 

      

9 Tunel z włókniny typu SMS z gumką na ramię C o wymiarach 

80 x 120 cm, sterylny 
160 

      

  

Razem: 

 

---------- -------------- ----------   -------- ------------ 

 
Wymagania: pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w dwa odcinki samoprzylepnej etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji 

szpitalnej. Etykieta musi zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji. 

Wyroby muszą być zgodne z normą EN 13795 1,2,3 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów. 

 

 

 

 
………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 25  

                 

Lp Nazwa Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 

Prób

ki 

Producent/Nr 

katalogowy 

1 

Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych wykonany z min 

dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o 

gramaturze min 55 g/m2  

Minimalny skład i wymiary: 

1) serweta na stolik narzędziowy  140 x 190 cm  1 szt                                                                          

2) serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów, okno 9 

x 12 cm, o wymiarach 290 x 250 cm 1 szt 

3) serweta nieprzylepna do podłożenia pod pośladki 75 x90 cm 

1 szt 

4) taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 szt 

5) ręczniki celulozowy 33 x 33 cm 1 szt 

30 

    

Tak 

2 szt 

 

2 

Komplet operacyjny niesterylny  przeznaczony na sale 

operacyjna, wykonany z włókniny min. Trójwarstwowej SMS o 

gramaturze min. 35 g/m2 stanowiącej barierę dla 

mikroorganizmów, antystatycznej, niepalnej i przepuszczającej 

powietrze. Bluza - krótki rękaw, dwie kieszenie u dołu koszuli. 

Spodnie operacyjne wiązane na troki lub z gumką bez ściągaczy 

u dołu spodni. Kolor niebieski lub zielony, rozmiar S-XL 

 

800 

    

Tak 

3 szt 

 

3 

Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, sterylny, wykonany  z min 

dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o 

gramaturze min 55 g/m2  

Minimalny skład i wymiary: 

1) serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm  1 szt                                                                          

2) obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm 1 szt 

3) serweta do cięcia cesarskiego cesarskiego z torbą na płyny, 

okno 19 x28 cm, o wymiarach 315 x 250cm 1 szt 4) serweta dla 

noworodka 90 x100 1 szt 

5) taśma samoprzylepna 10 50 cm 1 szt 

6) ręczniki celulozowe 33 x 33 2 szt 

70 

    

Tak 

2 szt 

 

 Razem: 

 
---------- -------------- ----------   ------ ------------ 

 

Wymagania: Pozycja 1, 3 – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi 

zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji. 

Wyroby zgodne z normą EN 13795 1,2,3 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów. 

        

 
………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 26 

                 

Lp Nazwa Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/Nr 

katalogowy 

1 

Koszula operacyjna wykonana z włókniny typu SMS o 

gramaturze min. 35 g/m2, stanowiącej barierę dla 

mikroorganizmów. Sposób wiązania umożliwiający zdjęcie jej z 

pacjenta w pozycji leżącej, krótki rękaw. Rozmiar XL lub L. 

Wymagane min. parametry: włóknina typu SMS o gramaturze 

min. 35 g/m2. 

1800     tak 

 

2 

Spodnie włókninowe, krótkie wykonane z włókniny typu SMS o 

gramaturze min. 35 g/m2, przeznaczone dla pacjenta np. 

podczas zabiegu operacyjnego. Spodnie luźne, z wdziana w 

pasie gumką, w wersji niejałowej, w rozmiarze uniwersalnym. 

1000     tak 

 

 Razem: 

 
---------- -------------- ----------   -------- ------------ 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 27         

Lp Nazwa Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki Producent/ nr katalogowy 

1 Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z  

wkładami  workowymi o poj. 2000ml, z uchwytem i 

zaworem umożliwiającym redukcję lub całkowite 

odcięcie próżni (kompatybilność z ssakiem Tornado 

SO-5)  

10 

      

2 Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 

2000ml do zamkniętego systemu do odsysania z 

trójwarstwową zastawką hydrofobową, szerokim 

portem do pobierania próbek, oznaczeniem 

przeznaczenia otworów na pokrywie pojemnika i 

możliwością szeregowego podłączenia kilku 

pojemników 

300 

      

3 Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z  

wkładami  workowymi o poj. 1000ml, z uchwytem i 

zaworem umożliwiającym redukcję lub całkowite 

odcięcie próżni (kompatybilność z ssakiem Tornado 

SO-5) 

6 

      

4 Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 

1000ml do zamkniętego systemu do odsysania z 

trójwarstwową zastawką hydrofobową, szerokim 

portem do pobierania próbek, oznaczeniem 

przeznaczenia otworów na pokrywie pojemnika i 

możliwością szeregowego podłączenia kilku 

pojemników 

100 

      

5 Aspirator do rozlanych płynów do podłączenia do 

systemu siły ssania 

 

3 

      

 

6 

 

 

Dren do przerywanego odsysania, jałowy 200cm x 7  400 

      

7 Dreny do drenażu klatki piersiowej do zestawu 

jednobutlowego 
25 

      

8 Dreny do drenażu klatki piersiowej do zestawu 

dwubutlowego 
10 

      

9 Łącznik do drenów Y, sterylny 40       

 RAZEM: 

 

---------- ---------- ----------   ---------- --------------- 

  

 

 

 

………………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 28 

         

Lp Nazwa Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki Producent nr katalogowy / 

1 

Klipsy tytanowe do zamykania naczyń 

krwionośnych w laparoskopii, w kształcie podkowy, 

przekrój poprzeczny w kształcie serca M/L, 

kompatybilne z klipsownicą HEMOCLIP + 

1920 

      

 RAZEM: 

 
---------- ---------- ----------   ---------- --------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                           data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 29 

         

Lp Nazwa Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki Producent/ nr katalogowy 

1 

Elektroda powrotna pacjenta dorosłego wyposażona 

w system p/oparzeniowy REM kompatybilna z 

kablem do elektrod neutralnych, jednorazowych 

generatora Valleyab, ConMed typ Sabre 180, 

EMED. 

900     tak 

 

2 

Uchwyt elektrody monopolarnej 2,4 mm, 

wielorazowego użytku z przełącznikiem. Elektroda 

nożowa ze stali nierdzewnej wielorazowego użytku. 

Przewód silikonowy o min. dł. 4,6 m, do sterylizacji 

parowej do 135’ C. Złącze trójbolcowe 

kompatybilne z generatorem Valleyab, ConMed typ 

Sabre 180, EMED. 

50      

 

 RAZEM: 

 
---------- ---------- ----------   ---------- --------------- 

  

 

 

 

………………………………………………. 
data i podpis Wykonawcy 

 
 
 

PAKIET NR 30 
 

Lp Nazwa Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki Producent/ nr katalogowy 

1 
Dren o długości 150cm do strzykawki 

automatycznej CT 9000 ADV 
1000       

 RAZEM: 

 
---------- ---------- ----------   ---------- --------------- 

  

 

 

………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 31 

         

Lp Opis sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki Producent/ nr katalogowy 

1 

Serweta dwuwarstwowa, nieprzylepna, jałowa, 

gramatura min. 54g/m2, zgodne z normą EN 13795 

1,2,3 

       

 75-80 x 90cm 450       

 90  x 130-150cm 500       

 50 x 50cm 900       

2 
Podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy 60 x 90 

cm 
600       

3 

Sterylne serwety włókninowe z warstwą chłonną o 

rozmiarze 45-50 x 60-75cm z otworem o średnicy 6-

7 cm i przylepcem, zgodne z normą EN 13795 1,2,3 

750       

 RAZEM: 

 
---------- ---------- ----------   ---------- --------------- 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 32 

         

Lp Opis sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki Producent/ nr katalogowy 

1 
Nakłuwacz automatyczny do pobrań krwi typu 

medlance, głębokość nakłucia 1,5mm 
1800       

2 

Plaster uciskowy jałowy,pakowany indywidualnie, 

posiadający specjalny hemostatyczny wkład chłonny 

2,5 x 8,5 cm. 

2000       

3 
Podkład higieniczny w rolce 40mb, szerokość 51cm, 

długość 80 lub 160cm 
70       

4 

Jednorazowy podkład higieniczny o wymiarach 

około 160 x 200 wykonany z mocnego laminatu 

nieprzemakalnego 

500       

5 
Podkład higieniczny fizelinowy podfoliowany 

rozmiar około160 x 210cm 
1000       

 

6 

 

 

Podkład z fizeliny w rozmiarze około 160 x 210cm 2000       

7 
Jednorazowe okulary do fototerapii noworodków 

rozmiar S M L 
20       

 
RAZEM: 

 
---------- ---------- ----------   ---------- --------------- 

 

 

     

 

 

 

 

 
………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 33 

         

Lp Nazwa Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki Producent/ nr katalogowy 

1 

Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z  

wkładami  workowymi o poj. 2000 ml, z uchwytem 

(kompatybilność z ssakiem ELITE HIGH ESS 200)  

5       

2 

Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 

2000ml do zamkniętego systemu do odsysania z 

filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym, 

zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem 

poprzez automatyczne odcięcie ssania po 

napełnieniu się wkładu 

300       

3 

Pojemnik wielorazowego użytku kompatybilny z  

wkładami  workowymi o poj. 1000ml, z uchwytem 

(kompatybilność z ssakiem ELITE HIGH ESS 200) 

3       

4 

Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 

1000ml do zamkniętego systemu do odsysania z 

filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym, 

zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem 

poprzez automatyczne odcięcie ssania po 

napełnieniu się wkładu 

150       

 RAZEM: 

 
---------- ---------- ----------   ---------- --------------- 
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data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 34 

 

Lp Nazwa Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent/Nr 

katalogowy 

1 

Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny, wykonany z 

włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2. 

Nieprzemakalne, paroprzepuszczalne wszywane wstawki w 

przedniej części i w rękawach chroniące operatora przed 

przenikaniem płynów. U góry zapinany na rzep, rękawy 

wykończone elastycznym mankietem, troki łączone 

kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na 

aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności 

zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar M, L, XL 

kolor niebieski/zielony. 

Wymagane min. parametry: 

Włóknina typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, 

nieprzemakalne, wszywane wstawki w przedniej części i 

rękawach z laminatu o gramaturze min. 28 g/m2 

500 

    

Tak 

3 szt 

 

2 

Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS 

o gramaturze min.    35 g/m2 . U góry zapinany na rzep, rękawy 

wykończone elastycznym mankietem, troki łączone 

kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na 

aplikacje fartucha zapewniająca zachowanie sterylności 

zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rozmiar M, L, XL 

kolor niebieski/zielony. 

 

1000 

    

tak 

3 szt 

 

 Razem: 

 
---------- -------------- ----------   ------ ------------ 

 

Wymagania: Pozycja 1, 2, – opakowania muszą być dodatkowo wyposażone w samoprzylepną etykietę umożliwiającą wklejenie do dokumentacji szpitalnej. Etykieta musi 

zawierać informacje dotyczące LOT lub serii, indeksu identyfikacji i datę ważności sterylizacji. 

Wyroby zgodne z normą EN 13795 1,2,3 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji zgodności oraz kart technicznych wyrobów gotowych dla oferowanych produktów. 

  

 

 

 
………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 
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PAKIET NR 35 

 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

VAT 

Łączna wartość 

netto 

Łączna wartość 

brutto 
Próbki 

Producent nr 

katalogowy 

1 

Sterylny zestaw dla noworodka. 

Minimalny skład i wymiary:                                                          

a) podkład chłonny typu seni soft 60x60cm - 1 szt.,                                                                        

b) serweta kompresowa 80x60cm - 1 szt.,                                                                 

c) czapeczka dla noworodka 12x10cm - 1 szt.,                              

d) kolorowy kocyk flanelowy 160x75cm – 1 szt.,                                                                                           

Wymagane min. parametry: 

a,/ podkład chłonny z folii antypoślizgowej i warstwy 

chłonnej o chłonności min. 800 g wg. ISO 11948-1,  

b,/ serweta wykonana w całości z chłonnej włókniny 

kompresowej o min. gramaturze 40 g/m2 

650     tak  

2 

Sterylny zestaw do porodu, wykonany z min. 

dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o 

gramaturze min. 56 g/m2. 

Minimalny skład i wymiary:                                                         

a) serweta 75x75cm - 1 szt.,                                                                        

b) serweta 80x60cm - 1 szt.,                                                                 

c) serweta kompresowa 80x60cm - 1 szt.,                                    

d) serweta kompresowa 45x30cm – 2 szt.,                                                                                           

Wymagane min. parametry: 

a,/ serweta wykonana w całości z  min. dwuwarstwowego 

laminatu o min. gramaturze 56 g/m2 

b,/  serweta wykonana w całości z  min. dwuwarstwowego 

laminatu o min. gramaturze 43 g/m2 

c, d,/serwety wykonane w całości z chłonnej włókniny 

kompresowej o min. gramaturze 40 g/m2 

300       

3 
Jednorazowa powłoka na koc z włókniny typu SMS o 

gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 200 x 150 cm 
600     tak  

4 
Jednorazowa powłoczka na poduszkę z włókniny typu SMS 

o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 75 x 90 cm 
50     tak  

5 
Jednorazowe prześcieradło z włókniny typu SMS o 

gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 210 x 160 cm 
600     tak  

6 
Jednorazowe prześcieradło z włókniny typu SMS o 

gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze 210 x 80 cm 
400     tak  

 RAZEM: 

 
------------ ---------------- ----------   ---------- ------------- 

 

 

 
………………………………………………. 

data i podpis Wykonawcy 


