
Oznaczenie  sprawy;  PN –13/18
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik  Nr  1 do SIWZ
________________
 Oznaczenie Wykonawcy   

                                                                      Formularz  specyfikacji  cenowej

Część  nr  1 - Akcesoria do przygotowywania leków z bezigłowym portem dostępu. Kranik trójdrożny, zamknięty port dostępu naczyniowego.

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Kranik trójdrożny, sterylny, 

jednorazowego użytku, jedno 
zakończenie luer- lock męskie zamknięte
koreczkiem, drugie luer-lock żeńskie 
zamknięte koreczkiem, trzecie 
zakończone dostępem bezigłowym w 
formie podzielnej, silikonowej 
membrany do wielokrotnej aktywacji. 
Budowa membrany szczelna, 
aktywowana końcówką luer lub luer-
lock. Pokrętło kranika, trójramienne, z 
zaznaczonym strzałkami kierunkiem 
przepływu, z wyczuwalnym 
identyfikatorem pozycji otwarty/ 
zamknięty, pokrętło obracane w zakresie 
360˚. Nie zawiera lateksu i DEHP, 
obudowa przezroczysta. Przeznaczony 
do przygotowywania leków w dawkach 
indywidualnych i mieszanin 
żywieniowych, kompatybilny z lipidami, 
lekami cytotoksycznymi i innymi lekami.
Objetość wypełnienia ok. 0,31ml, 
prędkość przepływu 390ml/min. 
Pakowany pojedynczo.

Szt. 35 000

2. Zamknięty bezigłowy port dostępu 
naczyniowego z drenem o średnicy 
"mikro", długości 15cm, sterylny. Jedna 
końcówka z podzielną, silikonową 
membraną. Unikatowa budowa 
membrany pozwala na łatwe 

Szt. 2000
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Oznaczenie  sprawy;  PN –13/18
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

oczyszczanie i odkażanie, a zarazem 
zapobiega dostępowi mikroorganizmów 
z otoczenia.  Membrana szczelna, 
aktywowana przez końcówkę luer i luer-
lock, dostęp zamyka się automatycznie 
po wyjęciu strzykawki. Druga końcówka 
luer-lock męska. Wyrób lekki, 
przeznaczony również dla pacjentów 
neonatologicznych obudowa przejrzysta, 
stosowany do podawania lub pobierania 
leków, pobierania krwi, do infuzji ciągłej
lub przerywanej. Nie zawiera lateksu i 
DEHP, dostosowany do użytku z krwią, 
tłuszczami, lekami cytotoksycznymi i 
innymi lekami. Objętość wypełnienia ok.
0,21ml, prędkość przepływu ok. 
49ml/min, odporny na ciśnienie 
infuzyjne. Pakowany pojedynczo.

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  
Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   
Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 
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Część  nr 2   - Cewnik do biopsji endometrialnej.

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Cewnik sterylny do biopsji 

endometrialnej do pobierania materiału z
jamy macicy, skład: strzykawka 3-
częściowa 10ml LuerLock z tłokiem, z 
metalowym zatrzaskiem blokujacym 
oraz  sonda wkręcana do strzykawki, do 
pobierania materiału o długości ok. 
252mm. Pakowany pojedynczo.

Szt. 250

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 
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Część  nr  3 - Cewnik trzyświatłowy do wkłuć centralnych dla dorosłych z akcesoriami.

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Cewnik do wkłucia centralnego dla 

dorosłych trzyświatłowy w zestawie 
standardowym: cewnik 7-7,5Fr długość 
20cm, kanaliki 16Ga/18Ga/18Ga, 
wykonany z poliuretanu, kontrastujący w
promieniach Rtg, z centymentrowymi 
znacznikami głębokości, z 
zintegrowanymi z cewnikiem, 
przezroczystymi i oznaczonymi 
przedłużeniami, z kodowanymi 
łącznikami LuerLock (oznaczenia na 
delcie zawierające informacje o ilości 
kanałów, długości i średnicy cewnika), 
niezintegrowany łącznik Y z silikonową 
membraną uszczelniającą, umożliwiający
wprowadzenie prowadnicy bez 
rozłączania strzykawki, rozszerzadło 
dostosowane do rozmiaru cewnika, 
prowadnica z końcówką, ze znacznikami 
głębokości, z aplikatorem, igła 
wprowadzająca, ruchome skrzydełka 
mocujące z dodatkową nakładką 
unieruchamiającą, skalpel, strzykawka, 
koreczki z portami, naklejki 
identyfikacyjne. Sterylny, 
jednorazowego użytku, pakowany 
pojedynczo.

Op. 100

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  
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Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  4 - Cewnik dwuświatłowy dla noworodków  do cewnikowania żył metodą Seldingera.

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Zestaw do cewnikowania żył metodą 

Seldingera zwierający: cewnik 
pediatryczny dwuświatłowy z 
poliuretanu rozmiar: 4Fr/22,22Ga/5cm z 
dodatkową kaniulą do wprowadzania 
cewnika. W skład zestawu wchodzi 
ponadto igła punkcyjna 21Ga/3,81", 
prowadnik druciany o dł. 45cm, średnicy 
0,018", strzykawka 5ml, rozszerzadło, 
skrzydełka mocujące. Zestaw sterylny, 
pakowany pojedynczo.

Szt. 50

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
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(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  5 - Cewnik urologiczny Foleya

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość

w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Cewnik urologiczny Foleya dwudrożny/ 

dwukanałowy, sterylny, rozmiary: 10Fr 
pediatryczny z balonikiem 3-5ml; 14Fr- 
20Fr (długość 40cm) z balonem o 
pojemności min. 10ml oraz 22Fr i 24Fr 
(długość 40cm) z balonem o pojemności 
min. 30ml. Balon mocny, symetryczny, 
wypełniający się równomiernie od początku
wypełniania. Cewnik wykonany z lateksu 
obustronnie silikonowanego, dwudrożny: 
jedna rurka z zaobloną końcówką i dwoma 
otworami bocznymi, druga rurka służąca do
wypełniania balonika i przepłukiwania 
pęcherza, nietoksyczny, apirogenny, nie 
powodujący podrażnień, dobrze tolerowany
przez pacjenta, kolor konektora odpowiedni
do rozmiaru. Pakowany w podwójne 
opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie 
cewnika w warunkach sali operacyjnej. 
Wewnętrzne opakowanie cewnika z 
wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, 
umożliwiającym otwieranie bez tworzenia 
cząstek stałych w polu operacyjnym.

Szt. 12 000
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Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  6 - Dren do odśluzowywania z wtopionymi złączkami typu Maxi Grip

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość

w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Dren łączący, do odśluzowywania sterylny,

o długości 180cm i średnicy wewnetrznej 
ok.5-6mm, z wtopionymi złączkami typu 
Maxi Grip (żeńskimi). Opakowanie 
umożliwiające jałowe wyjęcie drenu. 
Pakowany pojedynczo.

Szt. 20 000

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
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(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  7 - Filtr oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla noworodków. Maska anestetyczna. Rurka intubacyjna

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Filtr oddechowy elektrostatyczny z 

celulozowym wymiennikiem ciepła i 
wilgoci dla noworodków, sterylny, 
skuteczność filtracji bakteryjno-
wirusowej min. 99,99%, wydajność 
nawilżania min. 28mgH2O/l przy 
Vt50ml, przestrzeń martwa 8-10ml, waga
8-10g, zakres objętości oddechowych 30-
100ml, opór przepływu przy 5l/min. 
max. 0,6cm H2O, jednorazowego 
użytku, pakowany pojedynczo.

Szt. 250

2. Maska anestetyczna (twarzowa), 
jednorazowego użytku, rozmiar 3, 4, 5. Z
miękkiego przezroczystego materiału bez
lateksu, z miękką  poduszką ułatwiającą 
przyleganie do twarzy 
(nienadmuchiwania), bez zaworu 
regulacji ciśnienia, rozmiar kodowany 
kolorem, końcówki 22F. Pakowana 
pojedynczo.

Szt. 9000
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3. Rurka intubacyjna z mankietem 
niskociśnieniowym, z otworem 
Murphy'ego, sterylna, jednorazowego 
użytku, wykonana z medycznego PCV. 
Oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie i 
na  łączniku, podwójne znaczniki 
głębokości nad mankietem 
uszczelniającym. Rurka z balonikiem 
kontrolnym w kształcie stożka, w kolorze
różnym od transparentnego przewodu 
łączącego z rurką. Rozmiar od 5,0-
8,0mm (co 0,5mm). Pakowana 
pojedynczo.

10 000

4. Przedłużacz/ łącznik prosty o gładkim 
wnętrzu z prostym złączem  rurki 
intubacyjnej do układów oddechowych, 
długość 15 cm, ze złączem rurki 
22M/15F i łącznikiem 15M, spiralne 
zbrojenie zapobiega załamaniu pod 
wpływem wyginania lub skręcania, 
sterylny, jednorazowego użytku, 
pakowany pojedynczo.

Szt. 200

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Strona 9 z 38



Oznaczenie  sprawy;  PN –13/18
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Część  nr  8 - Igły biopsyjne do Mammotomu.

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Igła biopsyjna do mammotomu, jałowa 

wraz z przewodami pneumatycznymi 
ssącymi  umożliwiającymi podłączenie 
do źródła próżni. Zestaw przeznaczony 
do użytku z Mammotomem SCM23 (rok 
produkcji 2000) producenta 
Johnson&Johnson. Rozmiary: 8GA 
(4,3mm) i 11GA (3,1mm), pakowana 
pojedynczo.

Szt. 250

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   
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Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr   9- Zestaw do pobierania komórki jajowej i kateter do HSG. Igła prosta

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Zestaw do pobierania komórki jajowej 

sterylny, skład: nierdzewna piasta z 
uchwytem do kontroli końcówką palca, 
nierdzewna igła do aspiracji, system do 
podłączania strzykawki, teflonowy 
wężyk z możliwością podłączenia 
strzykawki, nierdzewna tępa kaniula i 
wężyk z PCV do połączenia z pompą do 
aspiracji, nietoksyczny, apirogenny, 
pakowany pojedynczo. Rozmiar 16G/ 
17G.

Szt. 1000

2. Kateter do histerosalpingografii z 
balonem, sterylny, długość 25cm, 

Szt. 1700
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rozmiary: 5F balon 0,75ml, 8F balon 
2,5ml, 12F balon 6ml lateksowy. Cewnik
zakończony z jednej strony centralnym 
otworem z drugiej strony dwoma 
wejściami: jedno z zaworem 
odcinającym, regulującym ciśnienie w 
baloniku, a drugie z końcówką LuerLock
do wstrzykiwania kontrastu. W zestawie 
strzykawka o pojemności dostosowanej 
do objętości balonu. Dostępna wersja 
kateteru z dodatkowym mandrynem. 
Pakowany pojedynczo.

3. Igła prosta jednoczęściowa rozmiar 18G 
x120 mm, pakowana pojedynczo.

Szt. 100

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr   10 - Igła tępa do pobierania leków bez filtra.

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość

w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Igła tępa bez filtra do pobierania  i 

rozpuszczania leków z fiolek, przeznaczona
do preparatów o dużej gęstości. Rozmiar 
18G x 1 1/2 (1,2 x 40mm). Igła wykonana 
ze stali nierdzewnej, ostrze ścięte pod 
kątem 45 ˚, nie powoduje ubytku materiału 
z korka, kolor konektora odpowiedający 
rozmiarowi, nietoksyczna, apirogenna, 
sterylna. Pakowana pojedynczo, op. 100 
szt.

Op. 400
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Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  11 - Kateter inseminacyjny prosty

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Kateter inseminacyjny prosty, z dwoma 

wejściami bocznymi i szerokim 
ogranicznikiem, dł 18cm, sterylny, 
apirogenny, jednorazowego użytku, do 
wprowadzania plemników do jamy 
macicy, zakończony łącznikiem typu 
LuerLock. Pakowany pojedynczo.

Szt. 3000
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Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  12 - Kateter do odsysania pola operacyjnego

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. . Kateter do odsysania pola 

operacyjnego, rozmiar 27Fr, długość 
drenu 300cm średnica wewnętrzna drenu
ok. 7-9mm. Końcówka zakrzywiona 
sztywna o długości 220-250 mm, 
średnicy wewnętrznej 5-6mm i średnicy 
zewnętrznej 7-8mm, z otworami na 
całym obwodzie końcówki, koniec 

Szt. 1 680
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zaoblony. Do stosowania do odsysania 
pola operacyjnego bez regulacji siły 
ssania. Dren wykonany z elastycznego 
niełamliwego materiału, 
przezroczystego, w celu obserwacji 
wydzieliny, pakowany pojedynczo.

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  13 - Kaniule donosowe RAM do wspomagania oddychania noworodków i wcześniaków

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Kaniule donosowe do wysokich i niskich

przepływów (RAM Cannula lub 
równoważna). Rurka wykonana z PCV, 
zakończona adapterem tlenowym 15mm,
noski miękkie, zakrzywione, wykonane z
PCV długość jednego ramienia rurki ok. 
28cm. Rozmiary określone odległością 

Op. 2 200
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miedzy noskami/ i średnicą zewnetrzną 
ramion donosowych: Micro Preemie 
( 2,5mm/3mm), Preemie (4,2mm/3mm), 
Newborn (4,8mm/3,5mm), Infant 
(5mm/4mm), nie zawiera lateksu, DEHP.
Kompatybilna z respiratorem 
oscylacyjnym, rurką T, większością 
respiratorów oraz CPAP bąbelkowym. 
Pakowana pojedynczo.

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  14  - Łącznik "martwa przestrzeń"

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta, ilość w 
opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Łącznik karbowany typu martwa 

przestrzeń, superset noworodkowy do 
połączenia rurki tracheostomijnej lub 
intubacyjnej z układem oddechowym 
(kompatybilny z układami 
stosowanymiw jednostce), elastyczny, 

Szt. 90
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umożliwia ułożenie rurki w każdej 
wymaganej pozycji, nie ograniczjąc przy 
tym ruchów pacjenta, możliwość 
regulowania przestrzeni martwej, 
długość od 49mm do 100mm (po 
rozciągniciu), nieruchomy łącznik 
kątowy z portem 7,6mm, złącza 
15M/15F. Jednorazowego użytku. 
Pakowany pojedynczo.

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr   15- Układ z generatorem i akcesoria do aparatów Infant Flow

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Układ pacjenta noworodkowy z 

generatorem do aparatu Infant Flow 
CPAP firmy CareFusion, przystosowany 
do nawilżacza MR850 Fisher&Paykel, w

Szt. 1200
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skład zestawu wchodzi: generator Infant 
Flow, odcinek wdechowy podgrzewany 
o średnicy wewnętrznej 10mm, odcinek 
pomiarowy, odcinek łączący nawilżacz z 
respiratorem, końcówki donosowe 
średnia, mała, duża, odcinek wydechowy
niepodgrzewany, zestaw łączników, 
całość pakowana w jedno zbiorcze 
opakowanie, sterylny, jednorazowego 
użytku.

2. Maska donosowa do nCPAP wykonana z
silikonu, łącząca generator z 
noworodkem kompatybilna z aparatem 
Infant Flow CPAP firmy CareFusion i 
układem pacjenta z pozycji 1. rozmiar: S 
( mała), M (średnia)  L (duża) i XL 
(bardzo duża). Pakowana pojedynczo.

Szt. 1500

3. Mocowanie układu pacjenta (czapeczka) 
do aparatu Infant Flow CPAP firmy 
CareFusion (kompatybilne z układem z 
pozycji 1. i maskami donosowymi z poz. 
2) w rozmiarach 000-9, wykonane z 
bawełny , wyposażone w trzy zapięcia na
rzepy do mocowania węży. Rozmiar 
oznaczony kolorem w sposób trwały. 
Pakowane pojedynczo.

Szt. 1900

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
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(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  16 - Materiały opatrunkowe. Kompres gazowy sterylny, kompres włókninowy sterylny

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Kompres gazowy sterylny z gazy 

opatrukowej bielonej17-nt 16-
warstwowy, rozmiar 10cm x 10cm z 
podwijanymi do wewnątrz brzegami, z 
nitką Rtg. Opakowanie do stosowania na 
sali operacyjnej op. 10 szt.

Op. 50 000

2. Kompres włókninowy sterylny z 
włókniny o gramaturze 30g/m2, 4-
warstwowy, rozmiar 7,5cm x 7,5cm, 
niestrzępiący op. 10 szt.

Op. 4000

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr   17 -Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra pochłaniające i zatrzymujące wysięk z rany. Plaster przeciwko przepuklinie.

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1. Opatrunek typu Aquacel Ag Hydrofibre 
(lub równoważny)sterylny, zbudowany z 
włókien karboksymetylocelulozy 
sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra,
rozmiar:10cm x 10cm op. 1 szt.

Op. 300

2. Opatrunek typu Aquacel Ag Hydrofibre 
(lub równoważny) sterylny, zbudowany z
włókien karboksymetylocelulozy 
sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra,
rozmiar:5cm x 5cm op. 1 szt.

Op. 150

3. Plaster typu Porofix przeciwko 
przepuklinie dla niemowląt, do 
zachowawczego leczenia przepukliny u 
niemowląt, wykonany z tkaniny o dużej 
przepuszczalność powietrza dzięki 
porowato nałożonej warstwie kleju z 
syntetycznego kauczuku, hypoalergiczny
op. 1 szt.

Op. 150

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  18  - Maska tlenowa z drenem do średnich i wysokich stężeń

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Maska tlenowa z drenem do terapii 

tlenowej do średnich stężeń dla 
dorosłych, z zaworem 
jednokierunkowym, z elastycznym 
paskiem, bezpiecznym drenem tlenowym
o przekroju gwiazdkowym o długości 
powyżej 210cm, o wysokiej czystości 
mikrobiologicznej, jednorazowego 
użytku, pakowana pojedynczo.

Szt. 3500

2. Maska tlenowa z drenem do terapii 
tlenowej do wysokich stężeń dla 
dorosłych, z workiem, z zaworem 
jednokierunkowym, z elastycznym 
paskiem, bezpiecznym drenem tlenowym
o przekroju gwiazdkowym o długości 
powyżej 210cm, o wysokiej czystości 
mikrobiologicznej, jednorazowego 
użytku, pakowana pojedynczo.

Szt. 200

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr   19 -Ostrza i skalpele

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)
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ilość w opakowaniu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Ostrze ze stali węglowej sterylne 

rozmiar: 10, 11, 12, 15, 20, 21, pasujące 
do wszystkich standardowych uchwytów.
Kształt ostrza odpowiedni do rozmiaru, 
wg standardów. Na opakowaniu czytelne
oznaczenie numerem i rysunkiem ostrza, 
z kolorowym kodem ułatwiającym 
identyfikację, pakowane pojedynczo. op. 
100szt.

Op. 200

2. Skalpel chirurgiczny sterylny, z 
plastikowym uchwytem i ostrzem ze stali
węglowej, rozmiar 10, 11, 20, 21. Kształt
ostrza odpowiedni do rozmiaru wg 
standardów. Pakowany pojedynczo. op. 
10szt.

Op. 400

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr   20 -Obwód oddechowy anestetyczny dla dorosłych
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L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Obwód oddechowy anestetyczny dla 

dorosłych, o wysokiej czystości 
mikrobiologicznej jednorazowego 
użytku, wykonany z polietylenu, rury 
karbowane, ramiona 190cm, dodatkowe 
ramię min. 120cm, łącznik kątowy Y z 
portami (odłączalny), łącznik prosty 
22M-22M/19F, worek oddechowy 2l bez
lateksu, filtr oddechowy o masie poniżej 
20g i przestrzeni martwej maks. 35ml, 
komplet pakowany pojedynczo.

Kpl. 600

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 
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Część  nr  21  -Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Szczoteczka do pobierania wymazów 

cytologicznych z szyjki macicy, sterylna,
jednorazowego użytku, w kształcie 
wachlarza, wykonana z elastycznego 
tworzywa, umożliwia pobranie 
jednocześnie komórek gruczołowych 
kanału szyjki macicy i komórek 
nabłonka płaskiego szyjki macicy, 
długość ok. 20 cm., długość włosia ok. 
30mm, szerokość włosia ok. 20mm. 
Pakowana pojedynczo.

Szt. 18 500

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 
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Część  nr  22  -Przyrząd do ćwiczeń oddechowych

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Przyrząd do ćwiczeń oddechowych typu 

CliniFLO niesterylny z regulacją 
przepływu wdychanego powietrza w 
formie pokrętła, posiadający wskaźnik 
poprawności wykonania ćwiczenia, z 
rozciągliwą rurką umożliwiającą 
wygodne korzystanie z urządzenia, z 
wymiennym ustnikiem, z uchwytem do 
wygodnego trzymania lub powieszenia 
na ramie łóźka. Dodatkowo port do 
podłączania tlenu- warunek niezbędny, 
jednorazowego użytku, o wysokiej 
czystości mikrobiologicznej, pakowany 
pojedynczo.

Szt. 200

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 
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Część  nr   23 -Preparat do usuwania opatrunków

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Preparat do usuwania opatrunków 

adhezyjnych, także wodoodpornych, w 
postaci sprayu, szybkodziałający, 
hipoalergiczny, nie zawiera benzyny, 
alkoholu, substancji zapachowych ani 
konserwantów, nie podrażnia skóry, 
umożliwia natychmiastową aplikacje 
nowego opatrunku, przeznaczony 
również dla niemowląt i wcześniaków 
op. 50ml

Op. 100

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 
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Część  nr  24  -Wkład workowy do systemu do odsysania wydzielin

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Wkład workowy wykonany z poliolefiny

o pojemności 1000ml lub 2000ml (do 
wyboru), bez środka żelującego, owalny, 
biologicznie czysty, odporny na 
rozdarcie, perforację, posiadający 
funkcję samozasysania, wyposażony w 
filtr antybakteryjny i hydrofobowy 
zabezpieczający źródło ssania przed 
zalaniem (automatyczne odcięcie ssania 
po napełnieniu wkładu). Pokrywa 
zintegrowana z workiem, wyposażona w 
port 22-25mm oraz jeden łącznik 
kątowy- schodkowy (port pacjenta). 
Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na
port pacjenta. Data produkcji 
umieszczona na każdym wkładzie. 
Wkłady kompatybilne z kanistrami 
(pojemnikami sztywnymi) Serres 57308

Szt. 14 000

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
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(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  25  - Zastawka jednokierunkowa bezzwrotna

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Zastawka jednokierunkowa bezzwrotna 

umożliwiająca infuzję tylko w jednym 
kierunku, zapobiega cofaniu się płynów 
lub krwi, końcówki Luer i LuerLock, do 
infuzji grawitacyjnych, sterylna, 
jednorazowego użytku, op. 100 szt.

Op. 100

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 
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Część  nr   26 - Siatki chirurgiczne przepuklinowe

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Siatka chirurgiczna przepuklinowa 

niewchłanialna, sterylna, lekka, o 
wysokiej wytrzymałości mechanicznej, 
standardowa wielkość porów, 
niestrzępiące brzegi, odporna na 
wyciąganie nitek podczas szycia blisko 
brzegu, wykonana z polipropylenu 
monofilamentowego rozmiar: 
30cmx30cm.  Pakowane w podwójne 
opakowanie umożliwiające jałowe 
wyjęcie siatki w warunkach sali 
operacyjnej. op.1 szt.

Op. 25

2. Siatka chirurgiczna przepuklinowa, 
niewchłanialna, sterylna, lekka, o 
wysokiej wytrzymałości mechanicznej, 
standardowa wielkość porów, 
niestrzępiące brzegi, odporna na 
wyciąganie nitek podczas szycia blisko 
brzegu, wykonana z polipropylenu 
monofilamentowego rozmiar: 6cmx11cm
Pakowane w podwójne opakowanie 
umożliwiające jałowe wyjęcie siatki w 
warunkach sali operacyjnej. op.1 szt.

Op. 20

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   
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Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część  nr  27  - Folia operacyjna bakteriobójcza, folia operacyjna

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Folia chirurgiczna sterylna, 

bakteriobójcza, wykonana z poliestru o 
grubości max. 0,025mm, ultracienka, 
warstwa klejąca pokryta jodoforem o 
działaniu bakteriobójczym. Rozmiar 
całkowity 44x35cm, rozmiar części 
lepnej 34x35cm, przepuszczalność min. 
600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej 
aplikacji, tzn. znacznikiem uwolnienia 
linera. Pakowana podwójnie, 
opakowanie zewnętrzne to nieprzezierna 
folia z nadrukowanym opisem: rozmiar, 
nr serii, data ważnośći, nr katalogowy, 
opakowanie wewnętrzne papierowe.

Szt. 30

2. Folia operacyjna poliestrowa grubość 
max. 0,025mm, paroprzepuszczalność 
min. 600g/m2/24h. Rozmiar całkowity 
38x25cm, rozmiar części lepnej 
28x25cm z nielepnymi brzegami, z 
systemem bezpiecznej aplikacji, ze 
znacznikiem uwolnienia linera, niepalna, 
antystatyczna, matowa, hypoalergiczna z 
klejem akrylowym,  Pakowana 
podwójnie, opakowanie zewnętrzne to 
nieprzezierna folia z nadrukowanym 
opisem: rozmiar, nr serii, data ważnośći, 

Szt. 550
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nr katalogowy, opakowanie wewnętrzne 
papierowe.

3. Folia operacyjna polietylenowa grubość 
max. 0,05mm, paroprzepuszczalność 
min. 400g/m2/24h. Rozmiar całkowity 
15x20cm , rozmiar części lepnej 
10x20cm, z nielepnymi brzegami, z 
sysytemem bezpiecznej aplikacji, ze 
znacznikiem uwolnienia linera, niepalna, 
antystatyczna, matowa, hypoalergiczna z 
klejem akrylowym. Pakowana 
podwójnie, opakowanie zewnętrzne to 
nieprzezierna folia z nadrukowanym 
opisem: rozmiar, nr serii, data ważnośći, 
nr katalogowy, opakowanie wewnętrzne 
papierowe.

Szt. 300

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 
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Część  nr   28 - Cewnik do dotchawiczego podawania surfaktantu

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Cewnik do dotchawiczego podawania 

surfaktantu o długości 130mm, średnica 
zew. 1,7mm (5Fr), wew. 1,1mm (3,5Fr), 
na proksymalnym końcu cewnika łącznik
Luer, średnica otworu dystalnego 
0,8mm, znaczniki określające głębokość 
wprwadzenia cewnika  poniżej strun 
głosowych i znaczniki odległości od 
końcówki cewnika do czewieni 
wargowej. Sterylny, jednorazowego 
uzytku. Pakowany pojedynczo.

Op. 200

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
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(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część 29 - Butelki jednorazowe do mleka

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Butelka do zbierania i przechowywania 

pokarmu matki, butelka do mleka, 
jednorazowego użytku sterylna lub 
mikrobiologicznie czysta z nakrętką poj. 
50-80ml, nie zawiera Bisfenolu.

Szt. 50 000

2. Butelka do zbierania i przechowywania 
pokarmu matki, butelka do mleka, 
jednorazowego użytku sterylna lub 
mikrobiologicznie czysta z nakrętką poj. 
100-130ml, nie zawiera Bisfenolu.

Szt. 50 000

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 
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_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część 30 –Maska krtaniowa z okrągłym światłem

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Maska krtaniowa z zintegrowanym 

kanałem gastrycznym, cienki i miękki 
powietrzny mankiet o wysokim ciśnieniu
uszczelnienia, wzmocniony koniuszek 
mankietu, niepodwijający sie podczas 
zakładania maski, blokujący ponadto 
górny zwieracz przełyku, krzywizna 
maski zgodna z budową anatomiczną 
gardła co pozwala na łatwe i 
atraumatyczne zakładanie, zintegrowane 
usztywnienie zabezpieczające przed 
zaciśnięciem rurki zębami, balonik 
kontrolny umożliwiający identyfikację 
rozmiaru maski oraz precyzyjne 
okreslenie stopnia wypełnienia mankietu 
metoda dotykową, konstrukcja maski 
zapewnia możliwość wykonania 
intubacji za pomocą standardowej rurki 
dotchawiczej lub przy użyciu endoskopu 

Op. 40
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do trudnych intubacji (posiada znaczniki 
ułatwiajace prowadzenie endoskopu). 
Informacja o rozmiarze rurki 
intubacyjnej na korpusie złącza. Sterylna,
nie zwiera lateksu i ftalanów, bazpieczne
stosowanie w środowisku MR. Rozmiar 
4 (50-70kg) i 5 (70-100kg). Pakowana 
pojedynczo.

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część 31 - Wyposażenie jednorazowe do stanowiska do resuscytacji Panda.

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Jednorazowy układ oddechowy do 

resuscytacji noworodka kombatybilny ze 
stanowiskiem do resustytacji  Panda GE 
Healtcare z maską. Układ 10mm o 
długości 1,2m z podwójnie obrtową 
złączka i zastawką PEEP. System "klik" 
uniemożliwia przypadkowe zmiany 
ustawień. Maski do resustytacji okrągłe, 
silkonowe o kształcie cylindrycznym. 
Maska do wyboru w roz. 0  52x42mm i 
w roz.1. 69x54mm (konstrukcja maski 
zapewniajaca bezwzgledną szczelność 

Op. 3000
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układu). Wymóg konieczny- układ 
pozwala na bezproblemowe ustawienie 
dodatniego ciśnienia końcowo-
wydechowego PEEP na urządzeniu do 
resuscytacji Panda GE Healthcare. 
Pakowany pojedynczo.

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 

Część 32 - Układ oddechowy dla dorosłych jednorurowy

L.
p.

Opis wyrobu medycznego, parametry,
cechy szczególne, rodzaj opakowania,

ilość w opakowaniu jednostkowym

j.m. Ilość
Opis i parametry oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa ,
Nr referencyjny/ nr katalogowy
Nazwa producenta,
ilość w opakowaniu

Ilość
opak.

Cena
opak.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
jedn.
brutto

( 7 x 8 )

Wartość pozycji
netto 
( 6 x7)

Kwota podatku
VAT

( 10 x  VAT )

Wartość pozycji
brutto 

( 10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Układ oddechowy do aparatów do 

znieczulenia, współosiowy zbudowany z 
dwóch zintegrowanych rur karbowanych,
wydychane powietrze przez pacjenta,   
ogrzewa swoim ciepłem powietrze 
wdychane płynące rurą wewnetrzną do 
pacjenta. Układ wykonany z 
elastycznego, odpornego na zgniecenia 
materiału, złącza standardowe 15mm i 
22mm, kolanko 90 stopni z portem luer-
lock, ramię o długości 180cm, 
dodatkowa rura rozciągliwa do min. 
120cm, worek oddechowy bezlateksowy 

Szt.. 1000
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Oznaczenie  sprawy;  PN –13/18
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

o pojemności 2L, filtr oddechowy 
bakteryjno-wirusowy o skuteczności 
filtracji bakteryjnej min. 99,9999%, 
zastawka liniowa nadciśnieniowa 
(otwierająca sie przy ciśnieniu 
60cmH2O), wewnętrzna linia do 
monitorowania CO2. Zalecany czas 
stosowania do 7 dni, mikrobiologicznie 
czysty lub sterylny. Pakowany 
pojedynczo.

Cena   /  netto /  ____________________ słownie : _________________________________________________________________________ zł  

Kwota  podatku  VAT :  _____________________ słownie:  ________________________________________________________________ zł   

Cena   / brutto / ____________________ słownie : ________________________________________________________________________ zł 

_______________ dnia  ______________ 2018 r.                                                                             ______________________________________________
(Nazwisko  i  imię  osoby  upoważnionej  do
reprezentowania   Wykonawcy  oraz podpis ) 
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