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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 1
Zestaw do porodu

L.
p.

Opis asortymentu j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena
zestawu

netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
zestawu
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu, 

poszczególne elementy składowe bez opakowań 
dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych 
w opisie.  Zamawiający wymaga ułożenia warstw 
zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z 
kolejnością punktów opisu:
1.Kocyk dziecięcy w kolorze białym o wymiarach 
90x120cm, atraumatyczny i delikatny dla skóry 
noworodka -1szt
2.Kocyk dla noworodka, biały w paski różowo-
niebieskie, bawełniany o wymiarach 84x98 cm - 1szt
  3.Czapeczka dla noworodka w paski różowo - 
niebieskie o wymiarach 12x17 cm wykonana z 
miękkich włókien poliestrowych, dwuwarstwowa – 
1szt
  4.Rękawice chirurgiczne lateksowe w rozmiarze 6.5
PF, AQL poniżej 0,65; Wewnętrzna polimerowa 
powłoka hydrożelowa, Apirogenne. Odporność na 
rozerwanie nowe/starzone minimum 19/17N. – 1 
para
  5.Miska nerkowa z polipropylenu z podziałką o 
pojemności 800ml – 1szt
 6.Zacisk do pępowiny w kolorze zielonym, nie może 
dochodzić do samootwarcia – 2szt

zestaw 25 000
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 7.Nożyce proste służące do przecięcia pępowiny 
podczas porodu, o długości 11cm, wykonane ze stali 
nierdzewnej o dużym jajowatym ostrzu – 1szt
 8.Kompres gazowy o wymiarach 7.5x7.5cm z gazy 
17-nitkowej, 12-warstwowy, ze znacznikiem RTG – 
20szt
 9.Serweta na stół narzędziowy o wymiarach 
100x150cm z warstwą chłonną 75x150cm, służąca 
jako owinięcie zestawu. Laminat zewnętrzny  o 
gramaturze wyściółki chłonnej -  23 g/m2 oraz 
grubości folii PE 55 mikronów , odporność na 
przenikanie cieczy w strefie krytycznej/mniej 
krytycznej >140 cm H2O, rozrywanie na 
sucho/mokro 125/100kpa – 1szt
Opakowanie z polietylenowej folii i włókniny typu 
TYVEC, zawierające  wewnątrz opakowania  3 
samoprzylepne etykiety zawierające nr Lot , datę 
ważności pakietu i producenta. Wszystkie elementy 
składowe – serwety - odporne na przenikanie cieczy 
i rozerwanie. Wykonane z plastycznego materiału, 
gwarantującego podatność na dopasowanie do ciała 
pacjenta. Czytelnie oznakowane.

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 2
Zestaw do laparotomii

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena
zestawu

netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
zestawu
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Sterylny zestaw do laparotomii. Zapakowany w 

zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy 
składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem
wymagań określonych w opisie.  Zamawiający 
wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności 
rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów 
opisu:
1. Serweta 190x 150 cm, obszar chłonny 

75x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, 
wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE
55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy  – 
1 szt.

2. Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, 
wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, u 
góry zapinany na rzep, rękawy wykończone 
elastycznym mankietem długości min. 6 cm, , 
sposób złożenia i konstrukcja pozwala na 
aplikację fartucha zapewniającą zachowanie 
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu 
operatora. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o 
gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w 
strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość
na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa
Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla 

zestaw 4 000
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obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na 
wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 
115 kPa rozmiar L-1 szt.

3. Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, 
wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, z 
nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej 
części i w rękawach chronią operatora przed 
przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, 
rękawy wykończone elastycznym mankietem 
długości min 6 cm,  sposób złożenia i 
konstrukcja pozwala na aplikację fartucha 
zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z
przodu jak i z tyłu operatora, Włóknina 3-
warstwowa typu SMS o gramaturze max 
35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej 
min 55cmH2O;
Wytrzymałość na rozerwanie min.
(sucho/mokro)149/125 Kpa 
 Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla 
obu stref > 115 kPa
Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla 
strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL – 2 szt.

4. Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, 
wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, z 
nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej 
części i w rękawach chronią operatora przed 
przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, 
rękawy wykończone elastycznym mankietem 
długości min 6 cm,  sposób złożenia i 
konstrukcja pozwala na aplikację fartucha 
zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z
przodu jak i z tyłu operatora, Włóknina 3-
warstwowa typu SMS o gramaturze max 
35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej 
min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie 
min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość
na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 
kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : 
dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L – 1 
szt.

5. Serweta 100 x 150 cm,  wykonana z włókna 
minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, 
odporna na przenikanie cieczy obszar chłonny 
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75x150cm – 1 szt.
6. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą 

chłonną  65x85cm, włóknina wiskozowa 
minimum 27 g/m2, Folia PE 60 mikronów, 
odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie  - 1 
szt.

7. Serweta gazowa 50x60 cm , 6 warstwowa, min 
20 nitkowa, z nitką  RTG o wysokiej chłonności 
-2 szt.

8. Gaziki z nitką rtg 10x10 cm, min 17 nitkowe, 16 
warstwowe, z podwijanymi do wewnątrz 
brzegami – 20 szt. 

9. Gaziki 7,5x7,5cm,min 17 nitkowe, 16 
warstwowe, z nitką rtg, z podwijanymi do 
wewnątrz brzegami – 60 szt.

Pozycje od 10 do 14 zapakowane w osobnej torebce:
10. Tupfery 10x10cm 40 th z nitką rtg  - 6 szt.
11. Ostrze  nr 21 grawer producenta na każdym 

ostrzu - 1szt.
12. Strzykawka 2 ml, 2-częściowa, -  1 szt.
13. Strzykawka 5 ml, 2-częściowa, - 1 szt.
14. Czyścik do elektrody 5x5 cm – 1 szt.
15. Torba papierowa 11x19cm – 1szt. 

16. Nóż elektrochirurgiczny, kompatybilny z 
diatermią ERBE posiadaną przez szpital ,z 
funkcją cięcia i koagulacji, z końcówką w 
kształcie szpatułki, długość  kabla 320 cm, 
zapakowany w foliowym szczelnym woreczku o 
wymiarze 20x30 cm   - 1 szt. 

17. Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, 
magnetyczno-piankowy, 20 miejsc,  – 1szt.

18. Miska z polipropylenu o pojemności 500 ml, 
wykonany z niewchłanianego materiału, 
przeznaczony do środka dezynfekującego pole 
operacyjne – 1szt.

19. Tupfery 40x40 cm 20 th, znacznik rtg, białe- 3 
szt. 

20. Serweta z laminatu 75x90cm 3 warstwowa, 
wykonana z włókniny minimum 23 g/m2. Folia 
PE 40 mikronów, włóknina celulozowa 20 
g/m2, odporność na przenikanie cieczy -  2 szt.

21. Serweta 50x50 cm z taśmą lepną, wykonana z 
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włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 
mikronów, odporna  na przenikanie cieczy – 1 
szt.

22. Osłona foliowa na uchwyt do lampy zielono-
biała, bialy plastikowy oring i wysuwany worek 
– 1szt.

23. Torebka plastikowa zamykana 20x30cm – 1szt.
24. Cewnik Foley 16F, długości 40cm, wypełnienie 

balona  min. 5ml, balon wypełniający się 
równomiernie,  lateksowy, obustronnie 
silikonowany, dwa otwory, rozmiar i 
wypełnienie balona nadrukowane na konektor -
1 szt.

25. Worek na mocz 2000ml, z zaworem spustowym,
z podziałką, przezroczysty, dren długości ok.90 
cm, z możliwością podwieszenia do stołu 
operacyjnego -1szt.  

26. Kieszeń samoprzylepna, trzykomorowa z taśmą 
lepną o szer. min 4cm i rozmiarze min 30 x 50 
cm – 1 szt.

27. Taśma lepna minimum 9x49cm, wykonana z 
włókniny poliestrowej oraz folii - 1 szt.

28. Folia operacyjna całkowicie zabezpieczająca 
otwór   w okolicach jamy brzusznej w serwecie 
z poz.26, z ultra cienkiej folii, paro 
przepuszczalnej rozmiar min 45x55cm – 1 szt.

29. Opatrunek z warstwą chłonną, wyspowy, ramka
transparentna o rozmiarach minimum  9x35, 
warstwa chłonna 5x30cm - 1 szt. 

30. Serweta chirurgiczna do laparotomii 
ginekologicznej zintegrowana z nogawicami o 
wymiarach 200x330 cm, posiadająca otwór 
samoprzylepny w okolicach jamy brzusznej w 
kształcie trapezu o wymiarach - wysokość 20 
cm, dolna podstawa 25 cm, górna podstawa 14 
cm, oraz samoprzylepny otwór eliptyczny w 
części kroczowej o wymiarach 6x15 cm. 
Serweta jest wyposażona w zintegrowaną 
kieszeń do przechwytywania płynów o 
wymiarach 38x33 cm, wykonana z włókniny 
minimum 23 g/m2, folii PE 40 mikronów,  
odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie -  1 
szt.
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Opakowanie z polietylenowej folii i włókniny typu 
TYVEC, zawierające  wewnątrz opakowania  3 
samoprzylepne etykiety zawierające nr Lot , datę 
ważności pakietu i producenta.
Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne 
na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z 
plastycznego materiału, gwarantującego podatność 
na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie 
oznakowane.
Folia podatna na cięcie skalpelem (skalpel łatwo 
przechodzi przez folię i nie strzępi jej.) 
Folia operacyjna obciążona płynami ustrojowymi 
trwale przylega do skóry pacjenta przez minimum 
40 minut trwania zabiegu.

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 3
Zestaw do laparoskopii operacyjnej

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena
zestawu

netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
zestawu
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Sterylny zestaw do laparoskopii, zapakowany w 

zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy 
składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem
wymagań określonych w opisie.  Zamawiający 
wymaga ułożenia warstw zestawu  (w kolejności 
rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów 
opisu:  
1. Serweta 190 x 150 cm, obszar chłonny 

75x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, 
wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE
55 mikronów ,odporna na przenikanie cieczy-1 
szt. 2. Papier krepowy o wymiarach 60x60cm – 
1szt. 

2. Torebka papierowa 25x38 cm – 1szt.

3. Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, 
wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, u 
góry zapinany na rzep, rękawy wykończone 
elastycznym mankietem długości min. 6 cm, 
sposób złożenia i konstrukcja pozwala na 
aplikację fartucha zapewniającą zachowanie 

zestaw 2 000
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sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu 
operatora. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o 
gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w 
strefie krytycznej min 60cmH2O; Wytrzymałość
na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 
Kpa, rozmiar L - 1szt.

4. Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, 
wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, u 
góry zapinany na rzep, rękawy wykończone 
elastycznym mankietem długości min. 6 cm, 
sposób złożenia i konstrukcja pozwala na 
aplikację fartucha zapewniającą zachowanie 
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu 
operatora. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o 
gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w 
strefie krytycznej min 60cmH2O; Wytrzymałość
na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 
Kpa, rozmiar XL - 3szt.

5. Serweta z laminatu 75x90cm 3 warstwowa, 
wykonana z włókniny minimum 23 g/m2. Folia 
PE 40 mikronów, włóknina celulozowa 20 
g/m2, odporna na przenikanie cieczy -  1 szt.

6. Serweta 3-warstwowa 90x150cm, wykonana z 
włókniny minimum 23 g/m2. folia PE 40 
mikronów, oraz włókniny celulozowej 20 g/m2, 
odporna na przenikanie cieczy -  1 szt.

7. Serweta 100 x 150 cm,obszar chłonny 
75x150cm, wykonana z włókna minimum 23 
g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na 
przenikanie cieczy – 1 szt. 

8. Serweta 50 x 50 cm z taśmą lepną, wykonana z 
włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 
mikronów, odporna na przenikanie cieczy  – 1 
szt.

9. Osłona na kamerę foliowa minimum 14x254cm, 
folia polietylenowa 50 mikronów ,przezroczysta
,odporna na przenikanie ciecz – 2 szt. 

Pozycje od 10 do 12  zapakowane w osobnej 
torbie papierowej:

10. Ostrze  nr 11 grawer producenta na każdym 
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ostrzu – 1 szt. 
11. Strzykawka 5 ml, 2-częściowa, - 1 szt.
12. Czyścik do elektrody 5cm x 5 cm - 1 szt.
13. Torba papierowa 12,5x15cm – 1szt.
14. Płyn przeciwmgielny do optyki butelka+ watka, 

pojemność min 6 gram  – 1szt.
15. Kompres gazowy 7,5x7,5cm  min 17 nitkowe, 16

warstwowe  z nitką rtg  - 20 szt.
16. Przedłużenie do ssania PVC OD 30Ch ID 21Ch 

3,0m z jednym konektorem schodkowym 
średnica 21 Ch kompatybilny z igłą 
laparoskopową od ssaka posiadanego przez 
szpital, drugi koniec bez konektora – 2 szt.

17. Opatrunek z warstwą chłonną, foliowy, 4x5cm, 
prostokątny  z transparentną - 4 szt. 

18. Kieszeń samoprzylepna, trzykomorowa z taśmą 
lepną o szer. min 4cm i rozmiarze min 30x50 cm
– 1 szt.

19. Taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny 
poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 
27,5mikronów - 2szt.

20. Nożyczki Metzenbaum o długość szczęk 18 mm, 
trzonu 33 cm, średnicy 5 mm, rotacja trzonu 
360 stopni, prawo i lewostronna, rękojeść 
zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej 
powierzchni męskie gniazdo wykonane z 
nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon 
zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją 
wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny
płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i 
rotator wykonane z akrylonitrylo butadien 
sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, 
medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej 
długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej 
długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i 
proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są 
wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki 
współpracują z generatorami 
elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w 
ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi 
normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-
1-2 and IEC 60601-2-2 – 1szt.

21. Serweta chirurgiczna do laparoskopii 
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ginekologicznej zintegrowana z nogawicami o 
wymiarach 200/260x330 cm, posiadająca 
otwór samoprzylepny w okolicach jamy 
brzusznej w kształcie trapezu o wymiarach - 
wysokość 20 cm, dolna podstawa 25 cm, górna 
podstawa 14 cm, oraz samoprzylepny otwór 
eliptyczny w części kroczowej o wymiarach 
6x15 cm. Serweta jest wyposażona w 
zintegrowaną kieszeń do przechwytywania 
płynów o wymiarach 38x33 cm, wykonana z 
włókniny minimum 23 g/m2, folii PE 40 
mikronów, odporna na przenikanie cieczy i 
odporna na rozerwanie - 1sz. 

Opakowanie z polietylenowej folii i włókniny typu 
TYVEC, zawierające wewnątrz opakowania  3 
samoprzylepne etykiety zawierające nr Lot , datę 
ważności pakietu i producenta.
Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne 
na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z 
plastycznego materiału, gwarantującego podatność 
na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie 
oznakowane.

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 4
Zestaw do laparoskopii

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena
zestawu

netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
zestawu
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Sterylny zestaw do laparoskopii, zapakowany w 

zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy 
składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem
wymagań określonych w opisie.  Zamawiający 
wymaga ułożenia warstw zestawu  (w kolejności 
rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów 
opisu:
1. Serweta 190 x 150 cm, obszar chłonny 

75x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, 
wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE
55 mikronów ,odporna na przenikanie cieczy-1 
szt.

2. Papier krepowy o wymiarach 60x60cm – 1szt.
3. Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, 

wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, u 
góry zapinany na rzep, rękawy wykończone 
elastycznym mankietem długości min. 6 cm, 
sposób złożenia i konstrukcja pozwala na 
aplikację fartucha zapewniającą zachowanie 
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu 
operatora. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o 
gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w 
strefie krytycznej min 60cmH2O; Wytrzymałość
na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 

zestaw 2 500
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Kpa, rozmiar L - 1szt.
4. Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, 

wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, u 
góry zapinany na rzep, rękawy wykończone 
elastycznym mankietem długości min. 6 cm, 
sposób złożenia i konstrukcja pozwala na 
aplikację fartucha zapewniającą zachowanie 
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu 
operatora. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o 
gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w 
strefie krytycznej min 60cmH2O; Wytrzymałość
na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 
Kpa, rozmiar XL - 3szt.

5. Serweta z laminatu 75x90cm 3 warstwowa, 
wykonana z włókniny minimum 23 g/m2. Folia 
PE 40 mikronów, włóknina celulozowa 20 
g/m2, odporna na przenikanie cieczy -  1 szt.

6. Serweta 3-warstwowa 90x150cm, wykonana z 
włókniny minimum 23 g/m2. folia PE 40 
mikronów, oraz włókniny celulozowej 20 g/m2, 
odporna na przenikanie cieczy -  1 szt.

7. Serweta 100 x 150 cm,obszar chłonny 
75x150cm, wykonana z włókna minimum 23 
g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na 
przenikanie cieczy – 1 szt. 

8. Serweta 50 x 50 cm z taśmą lepną, wykonana z 
włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 
mikronów, odporna na przenikanie cieczy  – 1 
szt.

9. Osłona na kamerę foliowa minimum 14x254cm, 
folia polietylenowa 50 mikronów ,przezroczysta
,odporna na przenikanie ciecz – 2 szt. 

Pozycje od 10 do 12  zapakowane w osobnej torbie 
papierowej:
10. Ostrze  nr 11 grawer producenta na każdym 

ostrzu – 1 szt. 
11. Strzykawka 5 ml, 2-częściowa, - 1 szt.
12. Czyścik do elektrody 5cm x 5 cm - 1 szt.
13. Torba papierowa 12,5x15cm – 1szt.
14. Płyn przeciwmgielny do optyki butelka+ watka, 

pojemność min 6 gram  – 1szt.
15. Kompres gazowy 7,5x7,5cm  min 17 nitkowe, 16
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warstwowe  z nitką rtg  - 20 szt.
16. Przedłużenie do ssania PVC OD 30Ch ID 21Ch 

3,0m z jednym konektorem schodkowym 
średnica 21 Ch kompatybilny z igłą 
laparoskopową od ssaka posiadanego przez 
szpital, drugi koniec bez konektora – 2 szt.

17. Opatrunek z warstwą chłonną, foliowy, 4x5cm, 
prostokątny  - 4 szt. 

18. Kieszeń samoprzylepna, trzykomorowa z taśmą 
lepną o szer. min 4cm i rozmiarze min 30x50 cm
– 1 szt.

19. Taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny 
poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 
27,5 mikronów - 2szt 

20. Serweta chirurgiczna do laparoskopii 
ginekologicznej zintegrowana z nogawicami o 
wymiarach 200/260x330 cm, posiadająca 
otwór samoprzylepny w okolicach jamy 
brzusznej w kształcie trapezu o wymiarach - 
wysokość 20 cm, dolna podstawa 25 cm, górna 
podstawa 14 cm, oraz samoprzylepny otwór 
eliptyczny w części kroczowej o wymiarach 
6x15 cm. Serweta jest wyposażona w 
zintegrowaną kieszeń do przechwytywania 
płynów o wymiarach 38x33 cm, wykonana z 
włókniny minimum 23 g/m2, folii PE 40 
mikronów, odporna na przenikanie cieczy i 
odporna na rozerwanie - 1sz. 

Opakowanie z polietylenowej folii i włókniny typu 
TYV, zawierające wewnątrz opakowania  3 
samoprzylepne etykiety zawierające nr Lot, datę 
ważności pakietu i producenta.
Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne 
na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z 
plastycznego materiału, gwarantującego podatność 
na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie 
oznakowane.

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5
Zestaw do cięcia cesarskiego

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena
zestawu

netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
zestawu
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego, zapakowany 

w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy 
składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem
wymagań określonych w opisie.  Zamawiający 
wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności 
rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów 
opisu:
W ramach jednego głównego opakowania tyvec, nad 
zestawem głównym, ma być umieszczona 
dodatkowa mała paczka ze składem poniżej : 

Część A 
1. Osłona na stół narzędziowy o wymiarze 75x90 

cm, z mocnego laminatu warstwowego służące 
do owinięcia części A zestawu:

2. Torebka papierowa 25x38 cm – 1szt.
3. Strzykawka 5 ml, 2 częściowa – 1 szt.
4.  Cewnik Foley 16F, długości 40cm, wypełnienie 

balona  min. 5ml, balon wypełniający się 
równomiernie,  lateksowy, obustronnie 
silikonowany, dwa otwory, rozmiar i 
wypełnienie balona nadrukowane na konektor -
1 szt.

5. Worek na mocz 2000ml, z zaworem spustowym,

zestaw 7 000
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z podziałką, przezroczysty, dren długości 120 
cm, z możliwością podwieszenia do stołu 
operacyjnego -1szt.  

6. Rękawice chirurgiczne 7.0 PF, AQL = 0,65 - 
Wewnętrzna polimerowa powłoka 
hydrożelowa, Apirogenne. Odporność na 
rozerwanie nowe/starzone minimum 19/17N 1 
para. 
Część B zestawu - główna

7. Serweta 190 x 150 cm, służąca jako owinięcie 
zestawu  wykonana z włókniny minimum 23 
g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na 
przenikanie cieczy – 1 szt. 

8. Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, 
wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, z 
nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej 
części i w rękawach chronią operatora przed 
przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, 
rękawy wykończone elastycznym mankietem 
długości min 6 cm,  sposób złożenia i 
konstrukcja pozwala na aplikację fartucha 
zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z
przodu jak i z tyłu operatora, Włóknina 3-
warstwowa typu SMS o gramaturze max 
35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej 
min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie 
min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość
na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 
kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : 
dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L. – 1 
szt.

9. Rękawice chirurgiczne 7.0 PF,  Biogel Surgeons 
AQL = 0,65  Wewnętrzna polimerowa powłoka 
hydrożelowa, Apirogenne. Odporność na 
rozerwanie nowe/starzone minimum 19/17N – 
1 para 

10. Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, 
wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, z 
nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej 
części i w rękawach chronią operatora przed 
przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, 
rękawy wykończone elastycznym mankietem 
długości min 6 cm,  sposób złożenia i 
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konstrukcja pozwala na aplikację fartucha 
zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z
przodu jak i z tyłu operatora, Włóknina 3-
warstwowa typu SMS o gramaturze max 
35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej 
min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie 
min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość
na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 
kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : 
dla strefy krytycznej > 115 kPa, rozmiar L -     1 
szt.

11. Sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny, 
wykonany z włókniny typu SMS, 35 g/m2, z 
nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej 
części i w rękawach chronią operatora przed 
przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, 
rękawy wykończone elastycznym mankietem 
długości min 6 cm,  sposób złożenia i 
konstrukcja pozwala na aplikację fartucha 
zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z
przodu jak i z tyłu operatora, Włóknina 3-
warstwowa typu SMS o gramaturze max 
35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej 
min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie 
min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość
na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 
kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : 
dla strefy krytycznej > 115 kPa, rozmiar XL – 2 
szt.

12. Miska z polipropylenu o pojemności 500 ml, 
wykonany z niewchłanianego materiału, 
przeznaczony do środka dezynfekującego pole 
operacyjne – 1szt.

13. Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, 
magnetyczno – piankowy, pojemność 20 igieł – 
1szt.

14. Tupfery 40x40 cm 20 th, znacznik rtg, białe- 3 
szt. 

15. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 
około  24 cm długości całkowitej, - 1 szt. 

16. Serweta 100 x 150 cm,  wykonana z włókna  
min 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na
przenikanie cieczy – 1 szt. 
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17. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą 
chłonną  65x85cm, włóknina wiskozowa min 27
g/m2, Folia PE 60 mikronów ,odporna na 
przenikanie cieczy i rozerwanie - 1 szt.

18. Serweta 3-warstwowa 90x150cm, wykonana z 
włókniny  min 23 g/m2. Folia PE 40 mikronów, 
włóknina celulozowa min 12 g/m2, odporna na 
przenikanie cieczy -  1 szt.  

19. Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia 
w pozycji ginekologicznej o wymiarach 
180x240cm, wykonana z chłonnego i mocnego 
laminatu dwuwarstwowego,   zintegrowana z 
nogawkami. W części centralnej serwety 
znajduje się otwór o wymiarach  20x30x20 cm, 
wypełniony folią chirurgiczną, poliuretanową o 
grubości minimum 0,025mm oraz paro 
przepuszczalności min. 1400 g/m2/24h. Otwór 
ten okala worek z usztywnionym brzegiem do 
przechwytywania płynów. Worek posiada 
zawór do podłączenia drenu. Podłączenie drenu
znajduję się między nogawicami, w końcowej 
części stożkowego worka.  Serweta wykonana z 
chłonnego i mocnego laminatu  o gramaturze 
63g/m2, odporna na przenikanie cieczy i 
rozerwanie- 1 szt. 

20. Ostrze CS nr 21, zapakowane w papierową 
torebkę 9x17,5cm– 1 szt.

21. Taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny 
poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 
27,5mikronów - 1 szt. 

22. Osłona na stół narzędziowy 75x90cm – 1szt.

Pozycje od 23 do 25 zapakowane w osobnej torebce:
23. Serweta gazowa 50x60cm, 6 warstwowa, min 

20 nitkowa, z nitką  RTG, o wysokiej chłonności, 
- 6 szt.  

24. Gaziki z nitką RTG 10x10 cm, min 17 nitkowe, 
16 warstwowe, z podwijanymi do wewnątrz 
brzegami – 20 szt. 

25. Gaziki 7,5x7,5cm, min 17 nitkowe, 16 
warstwowe,  z nitką rtg ,z podwijanymi do 
wewnątrz brzegami – 40 szt.  

26. Torba papierowa 30x61cm – 1szt.
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27. Silikonowy, jałowy, 5 warstwowy, 
samoprzylepny, wodoodporny opatrunek z 
pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem 
średnim do bardzo dużego, wykonana z warstw:
poliuretanowej, poliakrylowej, wodoodpornej 
folii poliuretanowej umożliwiającej 
odparowanie nadmiernej ilości wysięku, 
stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, 10 
x30 cm - 1 szt. 

28. Serwety chłonne do wytarcia noworodka, 37x40
cm -2 szt.

29. Owinięcie noworodka,  z miękkiej i delikatnej 
włókniny bawełnopodobnej, rozmiar min 
90x120 cm -  2 szt. 

30. Osłona foliowa na uchwyt do lampy, kolor 
zielono-biały – 2szt.

Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne 
na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z 
plastycznego materiału, gwarantującego podatność 
na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie 
oznakowane.
Folia podatna na cięcie skalpelem (skalpel łatwo 
przechodzi przez folię i nie strzępi jej). 
Folia operacyjna obciążona płynami ustrojowymi 
trwale przylega do skóry pacjenta przez minimum 
40 minut trwania zabiegu.
Zestaw bezpieczny dla skóry noworodka, bez 
ostrych krawędzi szczególnie w miejscach łączenia.

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6
Smoczki na butelki dla noworodków i wcześniaków

L. p. Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta,
Numer katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Smoczek do butelek dla noworodków przedwcześnie 

urodzonych z masą urodzeniową poniżej 1750 g , 
antykolkowy, ze średnim otworem przepływowym i 
odpowietrznikiem. Wykonany z naturalnego lateksu lub
termoplastycznego elastomeru, sterylny, 
jednorazowego użytku, kompatybilny z butelkami z 
gotowymi mieszankami mlecznymi, pakowany 
pojedynczo.

szt 3 000

2. Smoczek do butelek dla noworodków przedwcześnie 
urodzonych z masą urodzeniową powyżej 1750 g , 
antykolkowy, z małym otworem przepływowym i 
odpowietrznikiem. Wykonany z naturalnego lateksu lub
termoplastycznego elastomeru, sterylny, 
jednorazowego użytku, kompatybilny z butelkami z 
gotowymi mieszankami mlecznymi, pakowany 
pojedynczo

szt 30 000

3. Smoczek do butelek dla noworodków (0-6 miesięcy) 
rozmiar1, antykolkowy, ze średnim otworem 
przepływowym i odpowietrznikiem. Wykonany z 
naturalnego lateksu lub termoplastycznego elastomeru, 
sterylny, jednorazowego użytku, kompatybilny z 
butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, 
pakowany pojedynczo

szt 260 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 7
Kaniula do wlewów dożylnych dla noworodków i wcześniaków

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kaniula do wlewów dożylnych, sterylna, wykonana z 

PTFE, wartość przepływu13ml/min, bez portu 
bocznego, wyposażona w zdejmowany uchwyt 
ułatwiający wprowadzenie. Rozmiary: żółta 24Gx19
mm, średnica zew. Cewnika 0,7 mm, fioletowa 
26Gx19mm, średnica zew. Cewnika 0,6 mm . 
Opakowanie szczelne, trwałe, uniemożliwiające 
przypadkowe uszkodzenie.

szt 45 000

2. Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i 
pobierania roztworów z fiolek i butelek, 
umożliwiający pobieranie z pojemnika zbiorczego z 
kolcem standardowym. Posiada filtr hydrofobowy 
bakteryjny 0,2µm i zatyczkę w kolorze białym. 
Objętość wypełnienia 0,27 ml. Wolny od lateksu i 
PCV.

szt 10 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 8
Neonatologiczne opatrunki do mocowania wkłuć obwodowych, 

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena op. brutto
(8 x 9)

Wartość pozycji
netto 
(7 x 8)

Kwota podatku
VAT

(11  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Opatrunek do mocowania wkłuć 

obwodowych, przezroczysty, 
neonatologiczny, z ramką ułatwiająca 
aplikację, rozmiar 4,4cm x4,4 cm, 
przeznaczony dla pacjentów 
neonatologicznych, hipoalergiczny, 
nieprzepuszczalny dla płynowi 
mikroorganizmów, oddychający. 
Pakowany pojedynczo. opakowanie 100 szt.

op 250

2. Opatrunek do mocowania wkłuć 
obwodowych, przezroczysty, 
neonatologiczny, z ramką ułatwiająca 
aplikację, rozmiar 6cm x 7 cm, 
przeznaczony dla pacjentów 
neonatologicznych, hipoalergiczny, 
nieprzepuszczalny dla płynowi 
mikroorganizmów, oddychający. Pakowany 
pojedynczo. opakowanie 100 szt.

op 50

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 9
Opatrunki dla dorosłych do mocowania wkłuć obwodowych z wcięciem i okienkiem kontrolnym

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena op. brutto
(8 x 9)

Wartość pozycji
netto 
(7 x 8)

Kwota podatku
VAT

(11  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Opatrunek do mocowania wkłuć 

obwodowych dla dorosłych, 
nieprzezroczysty, z wcięciem na port 
pionowy kaniuli obwodowej, wykonany z 
włókniny, z centralnie położonym 
przezroczystym okienkiem kontrolnym w 
miejscu wkłucia, hipoalergiczny, 
paroprzepuszczalny, z zaokrąglonymi 
brzegami, roz. 7,5-9 x 5-6cm, sterylny , 
opakowanie 50 szt

op 2200

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 10
Serweta do owinięcia noworodka

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Serweta do owinięcia noworodka, sterylna, kolor 

biały, rozmiar 80-90cmx 90-100cm, wykonana z 
materiału bawełnopodobnego ok. 40g/m², dobrze 
wchłaniającego ciecze, przyjaznego dla skóry 
noworodka, pakowana pojedynczo.

szt 2 160

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 11
Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena
zestawu

netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena
zestawu
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, jasny, 

jałowy, składający się z igły, biorczej dwukanałowej 
z osłonka, hydrofobowego filtra powietrza 
zamykanego klapką, komory kroplowej 20 
kropli=1ml±0,1ml, filtra cząsteczkowego15µm, 
zacisku rolkowego, drenu medycznego o dł. Min 150 
cm, łącznika stożkowego LuerLock z osłoną. Zestaw 
jednorazowego użytku, niepirogenny ,wolny od 
lateksu i DEHP. Pakowany pojedynczo.

zestaw 160 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12
Strzykawka 1 ml Luer 3 częściowa

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Strzykawka  1  ml  Luer,  3-  częściowa  bez  igły,

zakończenie koncentryczne, skala czarna co 0,01 ml,
wyraźna , tłok szczelny, płynnie przesuwającym się ,
z  mechanizmem  blokującym,  niepirogenna,
nietoksyczna,  sterylna,  jednorazowego  użytku.
Pakowana  pojedynczo,  opakowanie  łatwe  do
otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie
produktu i parametrach, dacie ważności ,  metodzie
sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./ 1 szt.

szt 45 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 13
Rękawice lateksowe do cytostatyków

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa,
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka VAT 
(%)

Cena op.
brutto
(8 x 9)

Wartość
pozycji netto 

(7 x 8)

Kwota
podatku  VAT
(11  x % VAT)

Wartość
pozycji
brutto 

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 

Rękawice ochronne lateksowe PPE (środek 
ochrony indywidualnej kat. III), sterylne, 
bezpudrowe, do przygotowywania 
cytostatyków, kształt anatomiczny na lewą i 
prawa dłoń, powierzchnia zewnętrzna 
teksturowana gwarantująca bardzo dobrą 
chwytność w środowisku mokrym i suchym, 
wewnętrzna powierzchnia zapewniająca 
łatwe zakładanie na suche i mokre ręce, 
mankiet rolowany. Wymagania: AQL po 
zapakowaniu ≤ 1,0, badanie na przenikanie 
substancji cytostatycznych zgodnie z 
europejską normą EN 374 lub amerykańską 
ASTMD 6978  (zalecany kontakt do 480min 
dla co najmniej 5 substancji cytotoksycznych),
długość rękawicy 270-310mm. Pakowane po 
jednej parze w niepylące opakowanie. 
Opakowanie wewnętrzne w postaci koperty 
papierowej, zewnętrzne folia, na opakowaniu 
pełna informacja o produkcie w postaci 
piktogramów lub opisu. Przeznaczone do 

para 2 000
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sporządzania leków cytostatycznych w 
warunkach aseptycznych. * Rozmiar: 6-9

2. Rękawice  diagnostyczne  ochronne  PPE
(środek  ochrony  indywidualnej  kat.  III)  z
lateksu  lub  materiału  syntetycznego,
niesterylne,  bezpudrowe,  do
przygotowywania  cytostatyków,
powierzchnia  teksturowana  gwarantująca
bardzo  dobrą  chwytność  w  środowisku
mokrym i suchym, mankiet rolowany, kształt
uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń.
Wymagania:  AQL  ≤  1,5  ,  badanie  na
przenikanie  substancji  cytostatycznych
zgodnie  z  europejską  normą  EN  374  lub
amerykańską ASTMD 6978  (zalecany kontakt
do  480min  dla  conajmniej  5  substancji
cytotoksycznych),  długość  rękawicy  260-
300mm.  Pakowane  po  100  szt.,  na
opakowaniu pełna informacja o produkcie w
postaci piktogramów lub opisu. Przeznaczone
do  sporządzania  leków  cytostatycznych  w
warunkach aseptycznych. 

op 600

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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_______________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 14
Rękawice bezlateksowe do cytostatyków

L. p. Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa 
handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena pary
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena pary
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Rękawice ochronne PPE(środek ochrony indywidualnej

kat.  III)  bezlateksowe,  sterylne,  bezpudrowe,  do
przygotowywania cytostatyków, kształt anatomiczny na
lewą  i  prawą  dłoń,  powierzchnia  teksturowana
gwarantująca  bardzo  dobrą  chwytność  w  środowisku
mokrym i suchym, mankiet rolowany, rękawica trwała,
niezrywająca się podczas zakładania. Waymagania: AQL
≤  1,0,  badanie  na  przenikanie  substancji
cytostatycznych  zgodnie  z  europejską  normą  EN  374
lub  amerykańską  ASTMD  6978  (zalecany  kontakt  do
480min dla co najmniej 5 substancji cytotoksycznych),
długość  260-310mm.  Pakowane  po  jednej  parze  w
niepylące  opakowanie.  Opakowanie  wewnętrzne  w
postaci  koperty  papierowej  lub  foliowej,  zewnętrzne
folia,  na  opakowaniu pełna  informacja  o produkcie  w
postaci  piktogramów  lub  opisu.  Przeznaczone  do
sporządzania  leków  cytostatycznych  w  warunkach
aseptycznych.  Rozmiar  6-9  (zamawiający  dopuszcza
oznaczenie rozmiaru XS-XL)

para 700

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 15
Serwety z włókniny laminowanej

L. p. Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa 
handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Serweta sterylna o wymiarach min150x100cm z 

włókniny polipropylenowej z laminatem 
polietylenowym do stosowania podczas drobnych 
interwencji chirurgicznych. Wymagania: laminat min. 
dwuwarstwowy o gramaturze min. 62g/m2, serweta 
powinna spełniać wymagania wysokie strefy strefy 
krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-
EN13795-3+A1:2010, odporna na przenikanie cieczy i 
rozerwanie. Opakowanie z etykietą z samoprzylepnymi 
testami sterylności. Pakowana pojedynczo.

Szt 28 000

2. Serweta sterylna o wymiarach min 75x90cm z włókniny
polipropylenowej z laminatem polietylenowym o 
gramaturze min. 62g/m2, do stosowania podczas 
drobnych interwencji chirurgicznych, serweta powinna 
spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej 
powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010, 
odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie. 
Opakowanie z etykietą z samoprzylepnymi testami 
sterylności. Pakowana pojedynczo.

szt 10 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 16
Fartuch jałowy do pracy z lekami cytostatycznymi

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i 
parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa 
handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Fartuch ochronny, sterylny do pracy w kontakcie z 

lekiem cytostatycznym. Środek Ochrony 
Indywidualnej (PPE) i wyrób medyczny, 
przeznaczony do przygotowania leków 
cytostatycznych w warunkach aseptycznych lub do 
sprzątania loży cytostatycznej. Wymagania: długość 
poniżej kolan, zapinany lub zawiązywany z tyłu, 
kołnierz do szyi, rękawy długie z wąskimi 
mankietami. Pełnobarierowy, odporny na penetrację
wodną ≥ 170cm H2O, spełniajacy wymagania dla 
obszaru krytycznego zgodnie z normą EN 13795 . 
Wykonany z materiału oddychającego o gramaturze 
81g/cm2, bez lateksu, nie uwalniający cząstek i 
pyłów, stanowiący barierę dla płynnych i 
proszkowych postaci leków cytostatycznych. Fartuch
przebadany na przenikanie substancji 
cytostatycznych zgodnie z  normą ASTMF 739 
(potwierdzone raportem z badań). W zestawie 
ręcznik do rąk . Rozmiar L. Pakowany pojedynczo, na
opakowaniu oznaczenia CE, nr katalogowy, nr serii, 
data ważności oraz informacja o przeznaczeniu 
fartucha do pracy z cytostatykami np. w postaci 

Szt 1560
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piktogramów.

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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Część  nr 17
Fartuch sterylny pełnochronny

L. p. Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa 
handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnoochronny, 

wykonany z włókniny barierowej typu SMMS, o 
gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2, chroniący 
operatora przed przenikaniem płynów, 
nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 55cm H2O, 
u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone 
elastycznym mankietem o długości min. 6cm, troki 
łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja 
pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, 
kolor niebieski lub zielony, rozmiar M-XL. Dodatkowo 
ręcznik do wytarcia rąk, zawinięty w dodatkową 
włókninę lub papier jako zabezpieczenie przed 
przypadkowym zabrudzeniem. Fartuch niepalny, 
spełniający wymogi 1. kl. palności (potwierdzone 
dokumentacją producenta). Opakowanie z etykietą z 
samoprzylepnymi testami sterylności.

Szt 20 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 18
Fartuch sterylny pełnochronny ze wstawkami

L. p. Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa 
handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, 

wykonany z włókniny typu SMS-SMMMS, z 
nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w 
rękawach, chroniącymi operatora przed przenikaniem 
płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone 
elastycznym mankietem o dł. min. 6cm, troki łączone 
kartonikiem. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na 
aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności 
zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, niebieski. 
Włóknina typu SMS-SMMMS o gramaturze max. 
40g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 
55cm H2O. Fartuch powinien być dodatkowo zawinięty 
w serwetę włókninową lub papier jako zabezpieczenie 
przed przypadkowym zbrudzeniem. Na zewnątrz 
opakowania powinna znajdować się samoprzylepna 
etykieta zawierająca nr LOT, datę ważności i 
producenta. Rozmiar M-XL

Szt 4 500

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)



GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań

F1026-Adm

Wydanie 1 Strona 35 z 51

Formularz asortymentowo - cenowy
Oznaczenie sprawy: PN - 14/18        Załącznik nr 1 do SIWZ

________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 19
Czujniki neonatologiczne

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i 
parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa 
handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Czujnik SP O2 Masimo RD SET inf-3-20 kg

Typu L z cielistą elastyczną owijką, kabel 
zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony  w płaską 
piankę o dł. 11 cm, zakończony zatrzaskową wtyczką

Szt 600

2. Czujnik SP O2 Masimo RD SET Neo <  3kg lub > 40 
kg 
Typu L z cielistą elastyczną owijką, kabel 
zabezpieczony przed zalaniem, zatopiony  w płaską 
piankę o dł. 11 cm, zakończony zatrzaskową wtyczką

szt 400

3. Czujnik SP O2 Masimo RD SET Neo Pt 500 < 1kg  
nieprzylepny
Typu L z białą owijką  z miękkiego materiału typu 
flizeliną, kabel zabezpieczony przed zalaniem, 
zatopiony  wplaską piankę o dł. 11 cm, zakończony 
zatrzaskową wtyczką

szt 1000

4. Czujnik SP O2 Masimo RD SET NEW BORN dla 
pacjentów resuscytowanych: Neo < 3 kg, czujnik po 
podłączeniu automatycznie przestawia ustawienia 
urządzenia na najwyższa czułość i najkrótszy czas 
uśredniania

szt 40

5. Czujnik SP O2 Masimo RD SET jednopacjentowy do 
pomiaru nieinwazyjnego sp Hb dla pacjentów 

szt 4
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poniżej 3 kg

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 20
Kable, adaptery, mankiety neonatologiczne

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena op. brutto
(8 x 9)

Wartość pozycji
netto 
(7 x 8)

Kwota
podatku  VAT
(11  x % VAT)

Wartość
pozycji brutto

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Kabel SPO2 do Radicala 7- Masimo RD 

rainbow SET MD20-12- czerwona 20 
PINowa wtyczka, bez elementów 
ruchomych, długość 12 Ft -365 cm

Szt 6

2. Kabel SPO2 do AVEO- Masimo RD SET 
MD14-05- Biała 14 PINowa, wtyczka bez
elementów ruchomych, długość 5Ft-152
cm

szt 8

3. Kabel SPO2 do inkubatora ATOM- 
Masimo RD SET MD20-05- czerwona 20 
PINowa wtyczka, bez elementów 
ruchomych, długość 5 Ft-152 cm

szt 14

4. ADAPTER- przejście z kabla LNCS na 
czujnik RD, dl 46 cm

szt 8

5. Jednorazowe mankiety dla 
noworodków, rozmiar 1. Obwód 3,1-
5,7cm, szerokość 2,5cm, bez lateksu, 
złącze typu motylek
1op- 40 szt

op 4

6. Jednorazowe mankiety dla 
noworodków, rozmiar 2. Obwod 4,3-8,0 
cm, szerokość 3,2cm, bez lateksu, złącze 
typu motylek
1op- 40 szt

op 8

7. Jednorazowe mankiety dla 
noworodków, rozmiar 3.Obwód: 5,8-
10,9 cm, szerokość 4,2 cm, bez lateksu, 

op 8
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złącze typu motylek
1op- 40 szt

8. Jednorazowe mankiety dla 
noworodków, rozmiar 4.Obwód: 7,1-
13,1 cm, szerokość 5,1 cm, bez lateksu, 
złącze typu motylek
1op- 40 szt

op 2

9. Jednorazowe mankiety dla 
noworodków, rozmiar 5. Obwód: 10,0-
15,0 cm, szerokość 5,1 cm , bez lateksu, 
złącze typu motylek
1op- 40 szt

op 2

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 21
Gotowe do użycia pojemniki na wycinki histopatologiczne

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i 
parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa 
handlowa, 
Nazwa 
producenta, 
Numer 
katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Gotowe do użycia pojemniki na wycinki 

histopatologiczne, suche, zakręcane wykonane z 
polipropylenu, przeźroczyste, zakręcane, średnica 
otworu min. 2 cm, z możliwością przechowywania 
preparatów w formalinie,  o pojemności 10 ml

szt 10 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 22
Żel do USG

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka VAT 
(%)

Cena op.
brutto
(8 x 9)

Wartość
pozycji netto 

(7 x 8)

Kwota
podatku  VAT
(11  x % VAT)

Wartość
pozycji brutto

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Żel do USG na bazie wodnej, nie 

zawierający soli, posiadający 
odpowiednią gęstość i lepkość dzięki
czemu nie spływający podczas 
badania, przeznaczony do badań 
diagnostycznych (USG,KTG) i terapii 
ultrasonograficznej (UD), bezwonny,
bezbarwny, możliwość zastosowania
w położnictwie i ginekologii 
pojemność 500 ml, opakowanie 
zbiorcze 20 sztuk

szt 14 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 23
Żel sterylny do USG

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka VAT 
(%)

Cena op.
brutto
(8 x 9)

Wartość
pozycji netto 

(7 x 8)

Kwota
podatku  VAT
(11  x % VAT)

Wartość
pozycji brutto

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Zel do USG , sterylny do badań 

diagnostycznych o pojemności 20 
ml

szt 400

2.  Żel sterylny do zbiegów 
medycznych, o pojemności 6ml
Opakowanie zbiorcze 10 szt

szt 800

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 24
Torby na wymiociny, nasączone rękawice do higieny pacjenta

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka VAT 
(%)

Cena op.
brutto
(8 x 9)

Wartość
pozycji netto 

(7 x 8)

Kwota
podatku  VAT
(11  x % VAT)

Wartość
pozycji brutto

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Torba na wymiociny z chłonną 

wkładką, z uchwytem, 
umożliwiającym obsługę jedną ręką , 
zapobiegająca rozprzestrzenianiu się 
materiału biologicznego. Poprawiająca
higienę, redukująca nieprzyjemne 
zapachy, opakowanie 12 szt

Op 300

2. Nasączone rękawice przeznaczone do 
higienicznej kąpieli pacjenta bez 
użycia wody, do wszystkich rodzajów 
skóry, do całego ciała  szczególnie 
dolnej części i strefy krocza,  bez 
alkoholu, lanoliny i parabenów, 
zawierające aloes oraz dodatkowe 
środki nawilżające, gramatura 
60g/m², opakowanie 8 szt

op 400

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  25
Pieluchy jednorazowego użytku dla wcześniaków

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka VAT 
(%)

Cena op.
brutto
(8 x 9)

Wartość
pozycji netto 

(7 x 8)

Kwota
podatku  VAT
(11  x % VAT)

Wartość
pozycji brutto

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Pieluszki dla wcześniaków o wadze 

poniżej 800g. Miękkie, elastyczne do 
wielokrotnego zapinania, zapięcie nie 
przylepiające się do wrażliwej skóry 
dziecka, wchłaniające do 25 cm płynu, 
rozmiar XS
Opakowanie: 30 szt

op 200

2. Pieluszki dla wcześniaków o wadze od
800g do 1250g. Miękkie, elastyczne do
wielokrotnego zapinania, zapięcie nie 
przylepiające się do wrażliwej skóry 
dziecka, wchłaniające do 50 cm płynu.
Opakowanie:30 szt

op 600

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)



GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań

F1026-Adm

Wydanie 1 Strona 44 z 51

Formularz asortymentowo - cenowy
Oznaczenie sprawy: PN - 14/18        Załącznik nr 1 do SIWZ

________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  26
Staza jednorazowa, bezlateksowa
 

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka VAT 
(%)

Cena op.
brutto
(8 x 9)

Wartość
pozycji netto 

(7 x 8)

Kwota
podatku  VAT
(11  x % VAT)

Wartość
pozycji brutto

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Staza jednorazowa, bezlateksowa, 

wyciągana z pudełka bez 
konieczności jego otwierania, 
wykonana z paska rozciągliwej 
gumy syntetycznej, perforowana
1opakowanie (rolka) – 25 sztuk

Op 
(rolka)

2 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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Część  nr 27
Koc ratunkowy

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego wyrobu,
Nazwa handlowa, Nazwa
producenta, Numer 
katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa 

210x160 cm
szt 300

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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Część  nr 28 

Opaski do drukarki Zebra HC 100 dla dorosłego i noworodka

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op. netto Stawka VAT 
(%)

Cena op.
brutto
(8 x 9)

Wartość
pozycji netto 

(7 x 8)

Kwota
podatku  VAT
(11  x % VAT)

Wartość
pozycji brutto

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Opaska dla dorosłych 30x279, 

1op (karton)- 4 wkłady
op

(karton)
150

2. Opaska dla noworodka 19x195, 
1 op (karton)- 6 wkładów

Op
(karton)

40

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
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Część  nr 29
Okularki ochronne do fototerapii

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Okularki ochronne do fototerapii 

zapewniające najlepszą ochronę przed 
światłem wykorzystywanym w fototerapii, 
dopasowujące się do każdego kształtu głowy, 
wykonane z materiału  bez lateksu
Rozmiar S,M,L (w zależności od potrzeb 
Zamawiającego)

szt 3 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 30
Dozownik do papieru w rolce, ręcznik celulozowy

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w opak. Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka VAT 
(%)

Cena op. brutto
(8 x 9)

Wartość
pozycji netto 

(7 x 8)

Kwota
podatku  VAT
(11  x % VAT)

Wartość
pozycji brutto

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Ręcznik w roli, chłonny , 

dwuwarstwowy, wykonany z
celulozy w technologii TAD, 
chłonny, mięsisty, miękkość 
produktu uzyskiwana 
podczas łączenia dwóch 
warstw ręcznika przy użyciu 
minimalnej ilości kleju. 
Szerokość 21 cm, średnica 
roli 19 cm, długość 100 m. 

Szt. 3 000

2. Dozownik do ręczników w 
roli, system bezdotykowy, 
użytkownik dotyka tylko 
swojego ręcznika. Trwały , 
wykonany z tworzywa ABS. 
Łatwe i szybkie uzupełnienie.
Dozowanie jednego ręcznika 
na raz co redukuje zużycie. 
Pasujący do ręczników z poz. 
1

Op. 6

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 31
Basen sanitarny z pokrywką

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Cena jedn.
netto

Stawka
VAT 
(%)

Cena jedn.
brutto
(6 x 7)

Wartość pozycji
netto 
(4 x 6)

Kwota podatku
VAT

(9  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 
(9 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Basen sanitarny z pokrywką jednorazowego 

użytku o pojemności 1800 ml, wykonany z 
masy papierowej , o pojemności 350 mm, 
szerokość 275 mm, wysokość 95 mm

szt 1 500

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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Część  nr  32
Elektrody do Babycare

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka VAT 
(%)

Cena op.
brutto
(8 x 9)

Wartość
pozycji netto 

(7 x 8)

Kwota
podatku  VAT
(11  x % VAT)

Wartość
pozycji brutto

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Elektrody do Babycare TENS 

40× 100mm
Pakowane po 4 szt

Op. 4600

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)
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________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  33
Osłonki na sondę USG waginalną

L.
p.

Opis asortymentu 
 

j.m. Ilość Opis i parametry 
oferowanego 
wyrobu,
Nazwa handlowa, 
Nazwa producenta, 
Numer katalogowy

Ilość w
opak.

Ilość
opak.

Cena op.
netto

Stawka VAT 
(%)

Cena op. brutto
(8 x 9)

Wartość pozycji
netto 
(7 x 8)

Kwota podatku
VAT

(11  x % VAT)

Wartość pozycji
brutto 

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Osłonki na sondę 

waginalna USG, pakowane 
pojedynczo
Opakowanie – 144 sztuki

op 3 000

_______________ dnia  ______________ 2018r.                                                                                                         
____________________________________________________________________
(Nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania     

Wykonawcy  oraz podpis)


