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1.

cewnik do 

cewnikowania żyły 

pępow. CH 2,5 0,8mm

· długość 30 – 38 mm,

· jałowy z widoczną datą sterylizacji,

· z podziałką na centymetry wzdłuż drenu minimum co 1 cm,

· zakończony okrągłym otworem i dwoma otworkami po obu stronach  koniec otwarty,

· nietoksyczny, wykonany z silikonu lub termowrażliwego PUR, wolny od ftalanów

dren kontrastujący w RTG z oznaczeniem długości, średniej miękkości drugi koniec 

cewnika z końcówką Luer – Lock, nie przeciekający w miejscu połączenia cewnika ze 

strzykawką,

 pakowany pojedynczo w dodatkowej osłonie, łatwy do sterylnego otwarcia, rozmiar 

opakowania dostosowany do długości cewnika, nie dopuszcza się cewników zwijanych w 

opakowaniu.

1 szt. szt. 85

2.

Cewnik do 

cewnikowania żyły 

pępow. CH 3,5 1,2 

mm

· długość 30 – 38 mm,

· jałowy z widoczną datą sterylizacji,

· z podziałką na centymetry wzdłuż drenu minimum co 1 cm,

· zakończony okrągłym otworem i dwoma otworkami po obu stronach  koniec otwarty,

· nietoksyczny, wykonany z silikonu lub termowrażliwego PUR, wolny od ftalanów

dren kontrastujący w RTG z oznaczeniem długości, średniej miękkości drugi koniec 

cewnika z końcówką Luer – Lock, nie przeciekający w miejscu połączenia cewnika ze 

strzykawką,

 pakowany pojedynczo w dodatkowej osłonie, łatwy do sterylnego otwarcia, rozmiar 

opakowania dostosowany do długości cewnika, nie dopuszcza się cewników zwijanych w 

opakowaniu.

1 szt. szt. 135

3.

Cewnik do 

cewnikowania żyły 

pępow. CH 4

· długość 30 – 38 mm,

· jałowy z widoczną datą sterylizacji,

· z podziałką na centymetry wzdłuż drenu minimum co 1 cm,

· zakończony okrągłym otworem i dwoma otworkami po obu stronach  koniec otwarty,

· nietoksyczny, wykonany z silikonu lub termowrażliwego PUR, wolny od ftalanów

dren kontrastujący w RTG z oznaczeniem długości, średniej miękkości drugi koniec 

cewnika z końcówką Luer – Lock, nie przeciekający w miejscu połączenia cewnika ze 

strzykawką,

 pakowany pojedynczo w dodatkowej osłonie, łatwy do sterylnego otwarcia, rozmiar 

opakowania dostosowany do długości cewnika, nie dopuszcza się cewników zwijanych w 

opakowaniu.

1 szt. szt. 5

Sygnatura sprawy: 33-W-D-08-2018

Zakres nr 1 - 

cewniki do 

cewnikowania żył
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1.
Cewnik do karmienia 

niemowląt nr 4/40

wykonane z polipropylenu lub termoaktywnego PCV wolny od ftalanów· jałowy,  

jednorazowego użytku· nietoksyczny, wyskalowany co 1 cm· zakończony okrągło 

posiadający dwa otwory na boku lub z dwoma naprzemianległymi otworami,  długości 40 

cm· miękki, atraumatyczny, pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, końcówka 

cewnika typu Luer „Female”, nie przeciekający w miejscu połączenia cewnika ze 

strzykawką

rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika

1 szt. szt. 60

2.
Cewnik do karmienia 

niemowląt nr 6/40

wykonane z polipropylenu lub termoaktywnego PCV wolny od ftalanów· jałowy,  

jednorazowego użytku· nietoksyczny, wyskalowany co 1 cm· zakończony okrągło 

posiadający dwa otwory na boku lub z dwoma naprzemianległymi otworami,  długości 40 

cm· miękki, atraumatyczny, pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, końcówka 

cewnika typu Luer „Female”, nie przeciekający w miejscu połączenia cewnika ze 

strzykawką, rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika

1 szt. szt. 15000

3.
Cewnik do karmienia 

niemowląt nr 8/40

wykonane z polipropylenu lub termoaktywnego PCV wolny od ftalanów· jałowy,  

jednorazowego użytku· nietoksyczny, wyskalowany co 1 cm· zakończony okrągło 

posiadający dwa otwory na boku lub z dwoma naprzemianległymi otworami,  długości 40 

cm· miękki, atraumatyczny, pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, końcówka 

cewnika typu Luer „Female”, nie przeciekający w miejscu połączenia cewnika ze 

strzykawką, 

rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika

1 szt. szt. 950

4.
Cewnik do odsysania 

d. oddech nr 10/40

materiał PCV medyczny, wolny od ftalanów nie przywierajacy do rurki intubacyjnej 

podczas odsysania wydzieliny · jałowy,  jednorazowego użytku· nietoksyczny, wolny od 

ftalanówwy skalowany co 1 cm· zakończony okrągło posiadający dwa otwory na boku lub 

z dwoma naprzemianległymi otworami,  długości 30-60 cm· miękki, atraumatyczny, 

pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, końcówka cewnika w kształcie lejka o 

stopniowanej średnicy 6/8/10, rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika, 

cewniki wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie 

nadrukowany na opakowaniu

1 szt. szt. 1550

5.
Cewnik do odsysania 

d. oddech. nr 10/60

· materiał PCV  medyczny, jałowy, jednorazowego użytku,  nietoksyczny· wolny od 

ftalanów, o zaokrąglonym zakończeniu z otworem na końcu i  z dwoma bocznymi 

otworami· długości 60 cm,  miękki atraumatyczny· pakowany pojedynczo z widoczną datą 

ważności, rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika, cewniki wyposażone w 

kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na 

opakowaniu

1 szt. szt. 10

6.
Cewnik do odsysania 

d. oddech. nr 12/60

· materiał PCV  medyczny, wolny od ftalanów jałowy, jednorazowego użytku,  

nietoksyczny·, o zaokrąglonym zakończeniu z otworem na końcu i  z dwoma bocznymi 

otworami· długości 60 cm,  miękki atraumatyczny· pakowany pojedynczo z widoczną datą 

ważności, rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika, cewniki wyposażone w 

kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na 

opakowaniu

1 szt. szt. 70

7.
Cewnik do odsysania 

d. oddech. nr 14/60

· materiał PCV  medyczny,wolny od ftalanów  jałowy, jednorazowego użytku,  

nietoksyczny, wolny od ftalanówo zaokrąglonym zakończeniu z otworem na końcu i  z 

dwoma bocznymi otworami· długości 60 cm,  miękki atraumatyczny· pakowany 

pojedynczo z widoczną datą ważności, rozmiar opakowania dostosowany do długości 

cewnika, cewniki wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz 

fabrycznie nadrukowany na opakowaniu

1 szt. szt. 540

8.
Cewnik do odsysania 

d. oddech. nr 18/60

· materiał PCV  medyczny,wolny od ftalanów  jałowy, jednorazowego użytku,  

nietoksyczny, wolny od ftalanówo zaokrąglonym zakończeniu z otworem na końcu i  z 

dwoma bocznymi otworami· długości 60 cm,  miękki atraumatyczny· pakowany 

pojedynczo z widoczną datą ważności, rozmiar opakowania dostosowany do długości 

cewnika, cewniki wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz 

fabrycznie nadrukowany na opakowaniu

1 szt. szt. 160

9.
Cewnik do odsysania 

d. oddech. nr 5/40

materiał PCV medyczny, wolny od ftalanów nie przywierajacy do rurki intubacyjnej 

podczas odsysania wydzieliny · jałowy,  jednorazowego użytku· nietoksyczny, 

wyskalowany co 1 cm· zakończony okrągło posiadający dwa otwory na boku lub z dwoma 

naprzemianległymi otworami,  długości 30-60 cm· miękki, atraumatyczny, pakowany 

pojedynczo z widoczną datą ważności, końcówka cewnika w kształcie lejka o stopniowanej 

średnicy 6/8/10, rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika

1 szt. szt. 620

Zakres nr 2 - 

cewniki do 

karmienia, 

odsysania, katetery, 

zgłębniki



10
Cewnik do odsysania 

d. oddech. nr 6/40

materiał PCV medyczny, wolny od ftalanów nie przywierajacy do rurki intubacyjnej 

podczas odsysania wydzieliny · jałowy,  jednorazowego użytku· nietoksyczny, 

wyskalowany co 1 cm· zakończony okrągło posiadający dwa otwory na boku lub z dwoma 

naprzemianległymi otworami,  długości 30-60 cm· miękki, atraumatyczny, pakowany 

pojedynczo z widoczną datą ważności, końcówka cewnika w kształcie lejka o stopniowanej 

średnicy 6/8/10, rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika

1 szt. szt. 5000

11
Cewnik do odsysania 

d. oddech. nr 8/40

materiał PCV medyczny,wolny od ftalanów nie przywierajacy do rurki intubacyjnej 

podczas odsysania wydzieliny · jałowy,  jednorazowego użytku· nietoksyczny, 

wyskalowany co 1 cm· zakończony okrągło posiadający dwa otwory na boku lub z dwoma 

naprzemianległymi otworami,  długości 30-60 cm· miękki, atraumatyczny, pakowany 

pojedynczo z widoczną datą ważności, końcówka cewnika w kształcie lejka o stopniowanej 

średnicy 6/8/10, rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika

1 szt. szt. 7200

12
Pojemnik do zestawu 

ssącgo REDON

· jałowy, nietoksyczny, przezroczysty, szczelne połączenie z kateterem 18 F · możliwość 

wytworzenia próżni, zatyczka, długi termin ważności, pakowany pojedynczo, wykonany z 

medycznego PCV, czytelnie oznakowany · z podziałką, pojemność 200- 250 ml 

1 szt. szt. 10

13.
Dren do zestawu 

ssącgo REDON

Dren kateter do odsysania z ran:· rozmiar 18 F, długość 70 cm, jałowy, nietoksyczny, 

przezroczysty  · długi termin ważności, pakowany pojedynczo  · wykonany z medycznego 

PCV, czytelnie oznakowany 

1 szt. szt. 10

14.
Kateter do odsysania 

pola operacyjnego

sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie papier-folia, dren z medycznego PCV (nie 

wiotki) o długości ok..2m, śr. minimum 6mm, prosta końcówka ok. 25cm do odsysania 

wtopiona na stałe w dren, gładka, małe otwory na końcówce kataetera  umiejscowione w 

odległości 5 mm od zakończenia zapobiegające przysysaniu się do narzadów jamy 

brzusznej, wygodne, szerokie zakończenie drenu umożliwiające dokładne połączenie z 

butlą ssaka.

1 szt. szt. 3100

15.
Zgłębnik żołądkowy  

rozmiar 12

· wykonany z medycznego PVC· kolor konektorów zgodny z Międzynarodowym 

kodeksem kolorów· dwa boczne otwory· oznakowany na 45, 55, 65cm· sterylny· długość 

800 mm, końcówka z gniazdem i zatyczką Luer, z widoczną datą ważności

1 szt. szt. 10

16.
Zgłębnik żołądkowy  

rozmiar 14

jałowy wykonany z medycznego PVC· kolor konektorów zgodny z Międzynarodowym 

kodeksem kolorów· dwa boczne otwory· oznakowany na 45, 55, 65cm· sterylny· długość 

800 mm, końcówka z gniazdem i zatyczką Luer, z widoczną datą ważności

1 szt. szt. 40

17.
Zgłębnik żołądkowy  

rozmiar 16

· wykonany z medycznego PVC· kolor konektorów zgodny z Międzynarodowym 

kodeksem kolorów· dwa boczne otwory· oznakowany na 45, 55, 65cm· sterylny· długość 

800 mm, końcówka z gniazdem i zatyczką Luer, z widoczną datą ważności

1 szt. szt. 10

18.

cewnik rektalny 

rozmiar 36, długość 

200 mm

Wykonany z PCV o jakości medycznej. Satynowa powierzchnia. Kolor konektora 

oznaczający kod średnicy cewnika z dwoma otworami bocznymi, cewnik zaokrąglony na 

końcu. Jałowy. Długi termin ważności. Pakowany pojedyńczo. Z widoczną datą ważności 

na opakowaniu.  

1 szt. szt. 50
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1

Stabilizator do rurek 

intubacyjnych typu 

NeoBar

Do stabilizacji rurek intubacyjnych załoźonych przez usta. Bezlateksowy, bezftalanowy. 

Przylepiec hydrokoloidowy. Dla wcześniaków o wadze urodzeniowej od 400 g.
5 szt. op. 10

2

Kaniula nosowa 

wysokich i niskich 

przepływów

Zapewniająca  dostarczanie większego przepływu i wyższego ciśnienia do pacjenta bez 

zatykania nozdrzy. Nie wymaga uszczelnienia .Posiadająca odporny na skręcanie/zaginanie 

cewnik, pozwalający na utrzymanie ciśnienia, lepszy przepływ i mniejszą przestrzeń 

martwą.Kompatybilna z respiratorem oscylacyjnym, rurką T, reduktorem ściennym, 

większością respiratorów oraz CPAP. Adapter tlenowy umożliwia zmianę z nCPAP lub 

nIPPV na tlenoterapię bierną z wysokim lub niskim przepływem bez konieczności wymiany 

kaniuli. Różne rozmiary.

10 szt. op. 16

3
Uszczelnienie  kaniul 

nosowych 

Eefektywnie uszczelnienienie kaniul nosowych przy systemach CPAP. Zapobiega 

odleżynom oraz podrażnieniom okolicy nosa. Możliwość użycia z dowolnym systemem 

CPAP.

150 szt. op 8

4

Okularki do fototerapii 

dla wcześniaków o 

masie ciała poniżej 

1000g

Bardzo miękki materiał  nie powodujący urazów naskórka, zapewniający pełen komfort 

oraz bezpieczeństwo. Większa powierzchnia przylegania zmniejsza przepuszczalność 

promieni bocznych.  Mocowanie za pomocą bezpiecznej opaski  zapobiegającej zsuwaniu 

się.

50 szt. op 3

Zakres nr 3 - 

stabilizator do 

rurek 

intubacyjnych, 

stabilizator 

żuchwy, kaniula 

nosowa, 

uszczelnienie 

kaniul nosowych, 

okularki do 

fototerapii

Razem
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5 Stabilizator żuchwy

Wykonane z  materiału miękkiego oraz przyjaznego dla skóry

• Materiał oddychający i przepuszczający pot

• Podzielony kształt stabilizatora, obejmujący podbródek, pozwalający uzyskać komfort i 

stabilność żuchwy.

• Nie przesuwający się ani do przodu ani do tyłu

• Otwory wokół uszu umożliwiające obserwację małżowin usznych dziecka, zapobiegające 

rolowaniu uszu i powstawaniu odleżyn oraz martwicy.

• Dostosowany do użytkowania z większością systemów CPAP

• Dostosowany do różnych rozmiarów głowy jak i jej kształtów

• zapewniające pewną elastyczność, umożliwiające delikatne otworzenie ust noworodka w 

przypadku potrzeby. Wolny od Latexu/ ftalanów                                                                             

• Czysty biologicznie

1 szt. op. 30
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1
Cewnik NELATON nr 

12

· materiał PCV medyczny, wolny od ftalanów,  jałowy, jednorazowego użytku· 

nietoksyczny, zakończony okrągło z dwoma otworami z boku, długości 40 cm, miękki, 

pakowany pojedynczo w papier-folia z widoczną datą ważności, zgrzew pozwalający na 

sterylne otwarcie cewnika rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika.

1 szt. szt. 1700

2
Cewnik FOLEY nr 6 

nielateksowy

· jałowy, nietoksyczny, neutralny dla organizmu;· pakowany pojedynczo z widoczną datą 

ważności, opakowany w 2 warstwy,·  bezlateksowy , miękki, elastyczny,· zakończony z 

jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami,· zakończony z drugiej strony 

rozgałęzieniem z dwoma końcówkami: jedna z balonikiem i możliwością podawania do 

niego płynu ze strzykawki o zakończeniu typu Luer oraz drugą końcówką  z możliwością 

podłączenia do worka do zbiórki moczu,· długość min. 31 cm, na cewniku po wyjeciu z 

opakowania informacja o pojemnosci balonika w ml,· pakowany w 2 warstwy wewnętrzna 

warstwa cienka folia, zewnętrzna – „rękaw”  papierowo foliowy, łatwy do otwarcia i 

wyciągnięcia warstwy wewnętrznej. 

1 szt. szt. 90

3 Cewnik FOLEY nr 16

· jałowy, nietoksyczny,· pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, opakowany w 2 

warstwy,·  silikonowy lub lateksowy obustronnie silikonowany, miękki, elastyczny,· 

zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami,· zakończony z drugiej 

strony rozgałęzieniem z dwoma portami jeden do podłączenia z workiem do zbiórki moczu 

drugi zakończony otworem dopasowanym do strzykawki typu Luer posiadający miękką 

elastyczną dobrze dopasowującą się zastawką zapewniającą całkowitą szczelność balonu; 

długość od 38 do 41 cm, na cewniku po wyjeciu z opakowania informacja o pojemnosci 

balonika w ml, pojemność balonika 5-15 ml;·  pakowany w 2 warstwy wewnętrzna 

warstwa cienka folia, zewnętrzna – „rękaw”  papierowo foliowy, łatwy do otwarcia i 

wyciągnięcia warstwy wewnętrznej. 

1 szt. szt. 3800

4 Cewnik FOLEY nr 16

· jałowy, nietoksyczny,· pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, opakowany w 2 

warstwy,·  silikonowy lub lateksowy obustronnie silikonowany, miękki, elastyczny,· 

zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami,· zakończony z drugiej 

strony rozgałęzieniem z dwoma portami jeden do podłączenia z workiem do zbiórki moczu 

drugi zakończony otworem dopasowanym do strzykawki typu Luer posiadający miękką 

elastyczną dobrze dopasowującą się zastawką zapewniającą całkowitą szczelność balonu; 

długość od 38 do 41 cm, na cewniku po wyjeciu z opakowania informacja o pojemnosci 

balonika w ml, pojemność balonika min. 30 ml; · pakowany w 2 warstwy wewnętrzna 

warstwa cienka folia, zewnętrzna – „rękaw”  papierowo foliowy, łatwy do otwarcia i 

wyciągnięcia warstwy wewnętrznej. 

1 szt. szt. 500

5
Cewnik FOLEY nr 16

nielateksowy

· jałowy, nietoksyczny,· pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, opakowany w 2 

warstwy,·  wykonany z innego materiału niż lateks np. teflonowy, miękki, elastyczny,· 

zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami,· zakończony z drugiej 

strony rozgałęzieniem z dwoma portami jeden do podłączenia z workiem do zbiórki moczu 

drugi zakończony otworem dopasowanym do strzykawki typu Luer posiadający miękką 

elastyczną dobrze dopasowującą się zastawką zapewniającą całkowitą szczelność balonu; 

długość 41 cm, na cewniku po wyjeciu z opakowania informacja o pojemnosci balonika w 

ml,· pakowany w 2 warstwy wewnętrzna warstwa cienka folia perforowana ok. 10 cm od 

końca opakowania, zewnętrzna – „rękaw”  papierowo foliowy, łatwy do otwarcia i 

wyciągnięcia warstwy wewnętrznej. 

1 szt. szt. 35

Zakres nr 3 - 

stabilizator do 

rurek 

intubacyjnych, 

stabilizator 

żuchwy, kaniula 

nosowa, 

uszczelnienie 

kaniul nosowych, 

okularki do 

fototerapii

Zakres nr 4 - 

cewniki Nelaton, 

Foley, Pezzer

Razem:



6 Cewnik FOLEY nr 18

· jałowy, nietoksyczny,· pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, opakowany w 2 

warstwy,·  gumowy lub lateksowy obustronnie silikonowany, miękki, elastyczny,· 

zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami,· zakończony z drugiej 

strony rozgałęzieniem z dwoma portami jeden do podłączenia z workiem do zbiórki moczu 

drugi zakończony otworem dopasowanym do strzykawki typu Luer posiadający miękką 

elastyczną dobrze dopasowującą się zastawką zapewniającą całkowitą szczelność balonu; 

długość 41 cm, na cewniku po wyjeciu z opakowania informacja o pojemnosci balonika w 

ml,· pakowany w 2 warstwy wewnętrzna warstwa cienka folia, zewnętrzna – „rękaw”  

papierowo foliowy, łatwy do otwarcia i wyciągnięcia warstwy wewnętrznej. 

1 szt. szt. 160

7 Cewnik FOLEY nr 20

· jałowy, nietoksyczny,· pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, opakowany w 2 

warstwy,·  gumowy lub lateksowy obustronnie silikonowany, miękki, elastyczny,· 

zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami,· zakończony z drugiej 

strony rozgałęzieniem z dwoma portami jeden do podłączenia z workiem do zbiórki moczu 

drugi zakończony otworem dopasowanym do strzykawki typu Luer posiadający miękką 

elastyczną dobrze dopasowującą się zastawką zapewniającą całkowitą szczelność balonu; 

długość 41 cm, na cewniku po wyjeciu z opakowania informacja o pojemnosci balonika w 

ml,· pakowany w 2 warstwy wewnętrzna warstwa cienka folia, zewnętrzna – „rękaw”  

papierowo foliowy, łatwy do otwarcia i wyciągnięcia warstwy wewnętrznej.

1 szt. szt. 20

8 Cewnik FOLEY nr 22

· jałowy, nietoksyczny,· pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, opakowany w 2 

warstwy,·  gumowy lub lateksowy obustronnie silikonowany, miękki, elastyczny,· 

zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami,· zakończony z drugiej 

strony rozgałęzieniem z dwoma portami jeden do podłączenia z workiem do zbiórki moczu 

drugi zakończony otworem dopasowanym do strzykawki typu Luer posiadający miękką 

elastyczną dobrze dopasowującą się zastawką zapewniającą całkowitą szczelność balonu; 

długość 41 cm, na cewniku po wyjeciu z opakowania informacja o pojemnosci balonika w 

ml,· pakowany w 2 warstwy wewnętrzna warstwa cienka folia, zewnętrzna – „rękaw”  

papierowo foliowy, łatwy do otwarcia i wyciągnięcia warstwy wewnętrznej. 

1 szt. szt. 20

9
Zatyczka do cewnika 

Foley 10,5mm

z tworzywa sztucznego, jałowa, nietoksyczna, dł. ok.55 mm, średnica w najszerszym 

miejscu ok.10,5 - 12 mm Z uchwytem ułatwiajacym usuwanie, pakowana pojedynczo w 

papier-folia z widoczną datą ważności

1 szt. szt. 60

10
Cewnik typu PEZZER 

24

· jałowy o długim terminie ważności· zakończony główką z minimum dwoma otworami· 

wykonany z PCV, pakowane pojedynczo z widoczną datą ważności
1 szt. szt. 35

11
Cewnik typu PEZZER 

26

· jałowy o długim terminie ważności· zakończony główką z minimum dwoma otworami· 

wykonany z PCV, pakowane pojedynczo z widoczną datą ważności
1 szt. szt. 20

12
Cewnik typu PEZZER 

28

· jałowy o długim terminie ważności,· zakończony główką z minimum dwoma 

otworami,·wykonany z PCV, pakowane pojedynczo z widoczną datą ważności
1 szt. szt. 40

Zakres nr 4 - 

cewniki Nelaton, 

Foley, Pezzer

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
igła do znieczulenia zewnątrzop. o następujących parametrach, średnica 18 G, końcówka 

TUOHY, oznaczenia dla kontroli głębokości wkłucia co 1 cm, wygodny uchwyt 

zapewniający bezpieczne wkłucie i stabilne wprowadzenie igły; mandryn oznaczony 

kolorem zgodnym z normą wielkości igły; ·końcówka typu Luer Lock igła powinna 

gwarantować minimalne ryzyko perforacji opony twardej, łatwe prowadzenie cewnika, 

strzykawka jednorazowa, łagodny przesuw tłoka; tłok niskooporowy specjalny do metody 

identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej metodą spadku oporu, wykonana z 

polipropylenu, zabezpieczenie przed przesuwaniem tłoka, objętość 10 ml, widoczna 

podziałka końcówka na wcisk typu Luer Lock; cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z 

poliamidu, długość 90 cm, odporny na złamania, atraumatyczny; cewnik znakowany co 1 

cm; z oznaczeniem końcówki dystalnej; tulejka ułatwiająca wprowadzenia cewnika do igły 

Tuohy; trzy otwory boczne, łącznik zapewniający trwałe i bezpieczne połączenia między 

cewnikiem a filtrem, końcówka typu Luer Lock; Filtr zewnątrzoponowy, płaski, 

powinien eliminować zanieczyszczenia cząsteczkowe i mikrobiologiczne 

Maks. wielkości oporów 0,2 µm, Minimalna objętość zalegania, 

Wytrzymałość na ciśnienie do 7,9 bar Końcówka Luer Lock, 

Uchwyt trwale mocujący cewnik do skóry, posiadający przezroczystą, sztywną, płaską 

część zatrzaskową i gąbkową część przylepną. 

2
Strzykawka 

jednorazowa do ZZO

łagodny przesuw tłoka· tłok niskooporowy specjalny do metody identyfikacji przestrzeni 

zewnątrzoponowej metodą spadku oporu· wykonana z polipropylenu· zabezpieczenie 

przed przesuwaniem tłoka· objętość 10 ml· widoczna podziałka · końcówka na wcisk typu 

Luer Lock

1 szt. szt. 30

3 Igła do ZZO Tuohy

igła do znieczulenia zewnątrzop. o następujących parametrach, średnica 18 G, długośc 

80mm, końcówka TUOHY, oznaczenia dla kontroli głębokości wkłucia co 1 cm, wygodny 

uchwyt zapewniający bezpieczne wkłucie i stabilne wprowadzenie igły; mandryn 

oznaczony kolorem zgodnym z normą wielkości igły; ·końcówka typu Luer Lock igła 

powinna gwarantować minimalne ryzyko perforacji opony twardej, łatwe prowadzenie 

cewnika

1 szt. szt. 30

4 Igła do ZZO Tuohy

igła do znieczulenia zewnątrzop. o następujących parametrach, średnica 18 G, długośc 

110mm, końcówka TUOHY, oznaczenia dla kontroli głębokości wkłucia co 1 cm, 

wygodny uchwyt zapewniający bezpieczne wkłucie i stabilne wprowadzenie igły; mandryn 

oznaczony kolorem zgodnym z normą wielkości igły; ·końcówka typu Luer Lock igła 

powinna gwarantować minimalne ryzyko perforacji opony twardej, łatwe prowadzenie 

cewnika

1 szt. szt. 5

5
Filtr  

zewnątrzoponowy 

· płaski, powinien eliminować zanieczyszczenia cząsteczkowe mikrobiologiczne· Maks. 

Wielkości oporów 0,2 µm· Minimalna objętość zalegania· Wytrzymałość na ciśnienie do 7 

bar· Końcówka Luer Lock· Łatwy do mocowania na skórze

1 szt. szt. 25

6
Cewnik 

zewnątrzoponowy 

cewnik zewnątrzoponowy · wykonany z poliamidu· długość 90 cm· odporny na złamania; 

atraumatyczny, cewnik znakowany co 1 cm; z oznaczeniem końcówki dystalnej· tulejka 

ułatwiająca wprowadzenia cewnika do igły Tuohy, trzy otwory boczne· łącznik 

zapewniający trwałe i bezpieczne połączenia między cewnikiem a filtrem końcówką typu 

Luer Lock

1 szt. szt. 35

7

Zestaw do 

połączonego 

znieczulenia 

podpajęczynówkowo - 

zewnątrzoponowego 

(CSE) Rozmiar: 

18G/27G

Igła podpajeczynówkowa cienkościenna Pencil Point o długosci powodujacej wystawanie z 

igły Tuochy nie więcje niz 15mm. Igła Touchy o specjalnym szlifie bez dodatkowego 

otworu. Obie igly wyposażone w mechanizm blokowania na dowolnej głebokości wkłucia 

igły podpajęczynowkowej. Mozliwość obrócenia tej igły o 360 st. dla lepszej penatracji 

leku mimo unieruchonienia jej w igle Touchy. W zestawie dodatkowo plastikowa 

strzykawka niskooporowa 10ml, cewnik zewnatrzoponowy z 3 otworami bocznymi, 

prowadnik dla cewnika, filtr przeciwbakteryjny 0,2um/96h, przylepna gąbka dla ochrony 

cewnika, naklejka dla oznaczenia cewnika. Sterylny, jednorazowy. Termin ważności 

minimum 3 lata. 

1 szt. szt. 5

Zakres nr 5 - 

akcesoria do 

znieczulenia 

zewnątrzoponoweg

o

Zestaw do zniecz. 

zewnątrzopon.śr. 18 G
1 szt. 1 szt. 2300

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
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netto

Stawka 
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Wartość pozycji 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Maska chirurgiczna

do operacji chirurgicznej– z miękką i plastyczną blaszką wewnatrz umożliwiającą dokładne 

dopasowanie  do kształtu nosa– z materiału o gładkiej strukturze – trzywarstwowa – 

minimalna przepuszczalność (1-2%) mocowanie za pomocą troczków

50 szt. op. 470

2 Czepek chirurgiczny

· w kształcie koła, do operacji chirurgicznej,

· rozmiar uniwersalny,

· z fizeliny nie elektryzujacej włosów,

· z jedną gumką, bez dodatkowych marszczeń

w kolorze niebieskim, białym lub zielonym. Wygodne, nieuciskające głowy, gumka nie 

pozostawiająca śladu na czole. 

100 szt. op. 230

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Komplet jednoraz. 

pełno ochronny 

(jałowy)

w kolorze niebieskim lub zielonym wykonana z materiału sonatara softesse, opakowanie 

sterylne z długim terminem ważności przeznaczony do bezpośredniego stosowania 

podczas zabiegu operacyjnego czytelnie oznaczony zestaw w skład zestawu wchodzą:· 

fartuch chirurgiczny rozmiar XXL z mankietami elastycznymi w kolorze z białym 1 szt., 

Maska chirurgiczna z osłonką 1 szt.· Czepek chirurgiczny 1 szt.· Pokrowce na buty długie 

1 para· Z widoczną data ważności.

1 szt. op. 30

2
Komplet jednorazowy, 

pełnoochronny

· w kolorze szaroniebieskim lub niebieskim, opakowanie niejałowe z długim terminem 

ważności· przeznaczony do bezpośredniego stosowania w przypadku kontaktu z 

materiałem zakaźnym· czytelnie oznaczony zestaw· w skład zestawu wchodzą:· fartuch 

chirurgiczny z mankietami w kolorze z białym1 szt., Maska chirurgiczna z osłonką 1 szt., 

Czepek chirurgiczny 1 szt., Pokrowce na buty długie 1 para, Z widoczną data ważności

1 szt. op. 40

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Czujnik do pomiaru 

saturacji 

Przeznaczony dla noworodków. Czujnik do pomiaru saturacji Typu Oxisensor II N-25 

kompatybilny z pulsoksymetrem  Nellcor NPB - 285, oraz monitorami funkcji życiowych:  

Traveler, Goldway G 60, Goldway G40, Compact 9, Philips  Intelli Vue MP50. Zakres 

wagowy  pacjenta  <3kg  >40kg, długość około 90cm, jednopacjentowy,  pakowany 

pojedynczo, sygnał silny i wyraźny. Nadrukowane logo wytwórcy ułatwiające identyfikację 

czujnika z wymienionymi urządzeniami. Miejsce pomiaru: wokół stopy lub alternatywnie 

wokół dłoni po stronie zewnętrznej. Czujnik wykonany bez użycia lateksu naturalnego z 

wytczką w formie kostki z dwoma naprzeciwległymi nacięciami w połowie dłuższej 

krawędzi. Dodatkowo w komplecie taśmy zamienne z gąbki kompatybilne z 

zaoferowanymi czujnikami

1 szt. op. 1124

2

Czujnik do pomiaru 

saturacji dla 

wcześniaków

Przeznaczony  dla wcześniaków, pakowany pojedynczo, sygnał silny i wyraźny.   Długość 

około 90cm, jednopacjentowy,  pakowany pojedynczo, sygnał silny i wyraźny. 

Nadrukowane logo wytwórcy ułatwiające identyfikację czujnika z wymienionymi 

urządzeniami. Miejsce pomiaru: wokół stopy lub alternatywnie wokół dłoni po stronie 

zewnętrznej. Czujnik wykonany bez użycia lateksu naturalnego z wytczką w formie kostki 

z dwoma naprzeciwległymi nacięciami w połowie dłuższej krawędzi. Mocowanie czujnika 

na opasce z gąbki zapinanej na rzep. Kompatybilny  z monitorem Philips Intelli Vue MP50. 

1 szt. szt. 100

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 9 - 

Centymetr 

jednorazowego 

użytku

1
Centymetr 

jednorazowego użytku

Miarka pomiarowa jednorazowego użytku do pomiaru ciała wykonana z papieru wysokiej 

jakości, zakres pomiaru pomiędzy 0-100 cm, skala co 1 cm. 
1000 szt. op. 1

Zakres nr 8 - 

czujniki do 

pulsoksymetrów i 

monitorów funkcji 

życiowych

Zakres nr 7 - 

Komplety 

jednorazowe

Razem:

Zakres nr 6 - 

Maski, czepki

Razem:

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.
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 Nazwa i nr katalogowy 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Dren jednorazowego 

użytku do pompy 

MultiFlow PG145-

Aesculap

Dren jednorazowego użytku. Kompatybilny z pompą MultiFlow Aesculap PG145. Po 

stronie instrumentu zakończony przyłączem luer-lock. Możliwość podłączenia 2 butli na 

raz. Dwie igły do podłączenia płynu z zabezpieczeniem zaciskowym separującym 

podłączone butle z płynem. Dokument wystawiony przez producenta pompy MultiFlow 

PG145 potwierdzający kompatybilność zaoferowanego drenu z ww. pompą firmy 

Aesculap - do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

szt. 360

2

Pokrowiec sterylny do 

systemu kamery 

Einstein Vision 2.0 o 

kącie patrzenia 0 

stopni. 

Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku, ze zintegrowanym mechanizmem blokującym. 

Sterylna bateria pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem. Kąt patrzenia 0 stopni, 

dysalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu. Zintegrowane 

przyłącze do systemu mocowania kamery. Termin ważności minimum 5 lat. Bez latexu. 

Pokrowiec pojedynczo pakowany, sterylny. Dokument wystawiony przez producenta 

kamery Einstein Vision 2.0 potwierdzający kompatybilność zaoferowanego pokrowca z 

ww. kamerą - do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

szt. 330

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1 Elektrody do EKG

· do EKG, uniwersalne, na podłożu z pianki lub włókniny,

· dobra przyczepność i elastyczność, do aplikacji na 24 godziny

· wodoodporna, wodoszczelna,

· średnica 50-55 mm, wysyłany sygnał silny i wyraźny,

jednorazowego użytku, żel stały nie wysychający.

1 szt. szt. 11000

2 Elektrody EKG małe

· do EKG, uniwersalne, na podłożu z pianki lub włókniny,

· dobra przyczepność i elastyczność, do aplikacji na 24 godziny

· wodoodporna, wodoszczelna,

· średnica 25 mm, wysyłany sygnał silny i wyraźny,

jednorazowego użytku, żel stały nie wysychający.

1 szt. szt. 100

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Zamknięty system 

bezigłowy z pięcioma 

przedłużkami

Zamknięty system bezigłowy z pięcioma przedłużkami, z czego jedna z zaworem 

zwrotnym, o długości około 6 cm każda, z  zaciskami na linii, posiadający wbudowany w 

obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne 

zamknięcie membrany (zapewniające szczelność przed, w czasie i po użyciu), 

zapobiegaiący cofaniu się krwi i leków do drenu,  łatwa i optymalną dezynfekcja 

membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Objętość 

wypełnienia około 0,25 ml (dren z zaworem zwrotnym około 0,28 ml). Prosty tor 

przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. Sterylny, 

nietoksyczny, wolny od ftalanów, pakowany pojedyńczo, widoczna data ważności na 

opakowaniu. 

1 szt. szt. 115

2
Koreczek tętniczy typu 

BIONECTOR

Jałowy, pakowany pojedynczo. Bezigłowy, zamknięty system do stosowania z wszelkiego 

rodzaju dożylnym sprzętem np. strzykawki, kraniki, zatyczki, dreny przedłużające, kaniule. 

Z łatwą do dezynfekcji membraną zamykająca się automatycznie. Zawierający rurkę ze 

stali nierdzewnej 16G. Nie uczulający, oznaczony kolorem, 

 1 szt. szt. 20

3
Zestaw do transfuzji 

wymiennej

Zestaw do transfuzji wymiennej· jałowy z widoczna datą ważności· nietoksyczny, wolny od 

ftalanów, pakowany pojedynczo z możliwością dokupienia poszczególnych elementów 

oddzielnie· zawiera:  chusta z rozcięciem· 3 gaziki 5 cm x 5cm, 1 strzykawka 10 ml z igłą 

0,5 25 mm, 1 cewnik do pępowiny 1,7 mm /CH5/ dający kontrast w Rtg,  1 cewnik do 

pępowiny 2,3 mm /CH7/ dający kontrast w Rtg, wyskalowany co 1 cm,· 2 strzykawki 2 ml· 

zestaw do przetaczania krwi: 1 miarka do pomiaru ciśnienia w układzie żylnym· worek na 

krew opatrzony skalą· 1 kranik cztero kanałowy z zatyczką wtryskowa wbudowaną 

wewnątrz; z wężem odprowadzającym krew do worka.

1 szt. szt. 2

Razem:

Razem:

Zakres nr 11 - 

elektrody różne

Zakres nr 12- 

materiały 

medyczne 

pediatryczne

Zakres nr 10 - 

akcesoria do 

zestawu  

laparoskopowego 

Einstein Vision 2.0



4 Cewnik pęcherzowy  

typu Nelaton, 4 CH,  przezroczysty, wykonany z PCV medycznego, z linią kontrastującą w 

Rtg, jałowy, jednorazowego użytku,  nietoksyczny, zakończony okrągło z otworami z boku, 

dla chłopców długości 40 cm, dla dziewczynek długości 18 cm, miękki, pakowany 

pojedynczo w papier-folia z widoczną datą ważności, zgrzew pozwalający na sterylne 

otwarcie cewnika, rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika.

1 szt. szt. 100

5

Neonatologiczny 

zestaw do zakładania 

cewników

 Neonatologiczny zestaw do zakładania cewników typu PICC. W skład zestawu wchodzi: 1 

opakowanie zewnętrzne, 2 obłożenia 75x45 cm adhezyjne, 1 niebieskie kleszcze 

przygotowawcze, 2 taśmy mierzące, 2 opatrunki tagaderm 4x4 cm, 1 opaska uciskowa 

neonatologiczna, 4 kuliste waciki, 2 ręczniki, 1 przezroczyste, rozdzieralne  (easypeel) 

obłożenie 40x40 cm, 1 nożyczki neonatologiczne 9 cm, 1 kleszcze neonatologiczne proste 

10 cm, 1 kleszcze neonatologiczne zagięte 10 cm, 5 wacików 7,5x7,5 cm, 2 miseczki na 

płyny, 1 taca 20x15x4 cm, 1 paczka małych stripów.

1 szt. szt. 220

6
Cewnik typu Premi 

Cath  

28 G (1 FR), 20 cm, z rozłamywaną igłą.jałowy z widoczna datą ważności· nietoksyczny, 

wolny od ftalanów, pakowany pojedynczo
1 szt. szt. 160

7
Igła do nakłucia 

lędźwiowego
nakłucia lędźwiowego spinalna 22G 38MM 1 szt. szt. 160

8 Cewnik trokar Do  rozmiar Ø2,5mm(o8F)- L 8cm, do odbarczania odmy opłucnowej. 1 szt. szt. 12

9

Łyżka do 

laryngoskopu do 

rękojeści 

światłowodowej 

Rozmiary: 0, 00. Jednorazowa, pakowana pojedyńczo, z widoczną datą ważności. 

Kompatybilna z uchwytem laryngoskopu typu Vygon 692.03.
1 szt. szt. 11

10
Sonda żoładkowo-

dwunastnicza

Sonda żołądkowo-dwunastnicza, z czystego silikonu, przeznaczona do długoterminowego 

stosowania, zawierająca oznaczenia kontrastujące w RTG,  długość 125 cm, 8FR, 

przezroczysta, jednorazowa, czysta biologicznie, data ważności na opakowaniu

1 szt. szt. 5

11

Zestaw do kaniulacji 

dużych naczyń 

krwionośnych u 

noworodków

Zestaw do kaniulacji centralnych naczyń żylnych: · sterylny, jednorazowy, nietoksyczny, 

wolny od ftalanów, pakowany pojedynczo, wymiarach katetera: dł 30 cm, średnica 0,3 x 

0,6 mm,· przepływ płynów 5 ml/min, objętość płynu 0,20 ml., rozmiar 24 G (2F)Budowa i 

skład: silikon, polioksymetylen, polipropylen, poliuretan, poliamid, ABS, stal nierdzewna, 

kauczuk naturalny, czarny marker WS2, siarczan baru, Zawartość zestawu :trokar 

metalowy, koszulka · naczyniowa, rozszerzacz, igła wprowadzająca, zaciskacz, prowadnik 

„J”, korek z  zaworem do dodatkowego, podawania leków (z portem), dren, przedłużający, 

igła „motylek”,· łącznik „easy lock”

op.-1 szt. szt. 8   

12
Łącznik - adaptor do 

cewników i sond 

Łącznik jednorazowego użytku, służący do podłączenia trokarów do obarczania odmy 

opłucnowej lub do zastawek typu Heimlich, z jednej strony łącznika końcówka typu luer 

lock, z drugiej strony zakończony w kształcie lejka o stopniowanej średnicy 6/8/10, wolny 

od ftalanów, miękki, atraumatyczny, pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności, 

całkowita długość łącznika 4,5 – 5 cm, rozmiar opakowania dostosowany do całkowitej 

długości.

op.-1 szt. szt. 50

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Przedłużacz  do pomp 

infuzyjnych 150 cm

Przedłużacz długości 150 cm do pomp infuzyjnych Typ Luer Lock· Przeźroczysty, 

średnica 2-3 mm· Jałowy, apirogenny, nietoksyczny, wolny od ftalanów, Końcówka do 

połączenia z kaniulą na wkręt, Obie końcówki przezroczyste, w drenie pozostaje ok.2,8 ml 

płynu, Pakowane pojedynczo  · Widoczna data ważności na pojedynczym opakowaniu.Nie 

przeciekający. Pojemność drenu oznaczona na pojedynczym opakowaniu.

1 szt. szt. 10300

2
Przedłużacz do pomp 

infuzyjnych 90 cm 

Przedłużacz długości 90 cm do pomp infuzyjnych Typ Luer Lock· Przezroczysty, średnica 

2-3 mm· Jałowy, apirogenny, nietoksyczny·wolny od ftalanów Końcówka do połączenia z 

kaniulą na wkręt, Obie końcówki przeźroczyste, w drenie pozostaje ok.2,6 ml płynu, 

Pakowane pojedynczo  · Widoczna data ważności na pojedynczym opakowaniu. Nie 

przeciekający. Pojemność drenu oznaczona na pojedynczym opakowaniu.

1 szt. szt. 1540

3
Przedłużacz do pomp 

inf. 150 cm kolor

Przedłużacz długości 150 cm do pomp infuzyjnych Typ Luer Lock· Nieprzezroczysty, 

średnica 2-3 mm· Jałowy, apirogenny, nietoksyczny, wolny od ftalanów, Końcówka do 

połączenia z kaniulą na wkręt, Obie końcówki przeźroczyste, w drenie pozostaje ok.2,8 ml 

płynu, Pakowane pojedynczo  · Widoczna data ważności na pojedynczym opakowaniu. 

Pojemność drenu oznaczona na pojedynczym opakowaniu.

1 szt szt 1300

Razem:

Zakres nr 13 - 

przedłużacze do 

pomp infuzyjnych

Razem:

Zakres nr 12- 

materiały 

medyczne 

pediatryczne



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 
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Wartość pozycji 

brutto

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

1.
Filtr bakteryjny do 

lipidów

filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego dla noworodków, strylny, jednorazowy, 

nietoksyczny, zatrzymuje : bakterie, drożdże, grzyby, cząstki nieorganiczne i inne 

mikroorganizmy, · samoodpowietrzający się, przepuszczający lipidy, o małej objętości 

wypełnienia około 0,5 ml, o przepływie min. około 30ml/min., opakowanie łatwe do 

sterylnego otwarcia, widoczna data ważności na pojedyńczym opakowaniu

1 szt. szt. 700

2
Filtr do przet. płynów 

przez 96 godzin

Filtr do przetaczania płynów infuzyjnych przez 96 godziny:· membrana 0,2mikrometrów o 

dodatnim ładunku elektrostatycznym, · zatrzymuje : bakterie, drożdże, grzyby, cząstki 

nieorganiczne, endotoksyny i inne mikroorganizmy, · samoodpowietrzający się,·  mała 

objętość wypełnienia · jałowy, pediatryczny,· zawiera linię przed i za filtrem, na linii za 

filtrem zacisk, ·z zastawką antyzwrotną, nietoksyczny, płaski, pakowany pojedynczo z 

widoczną datą ważności,· bardzo mała objętość wypełnienia tj. 0,4 ml (+/- 0,1 ml).

1 szt. szt. 700

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1.
Łącznik typu 

softconector

Łącznik typu softconector kompatybilny z generatorem-głowicą NCPAP  do respiratora 

Babylog Infinity C500 z pozycji nr 2 poniżej. 
szt. 150

2.

Generator - głowica Generator - głowica umożliwiający prowadzenie nieinwazyjnego wspomagania 

oddychania, kompatybiliny z respiratorem Babylog. Jednorazowego użytku, czysty 

biologicznie. 20 szt. op. 2

3.

Czapeczki Babyflow 

różne rozmiary

Czyste biologicznie, wykonane z tkaniny o wysokiej jakości, rozmiary kodowane kolorem, 

mocowanie generatora łatwe i pewne, zapewniające łatwy dostęp do głowy pacjenta. 

Kompatybilne z respiratorem Babylog 8000, Infinity C500, oraz generatorem 

zaoferowanym w pozycji nr 5 powyżej. Różne rozmiary dla noworodków i wcześniaków

5 szt. op. 6

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Igła do zniecz. 

podpajęczynówkowyc

h G25

· typ końcówki typu Pencil Point; uchwyt rowkowany dla pewnego trzymania igły; 

przezroczysta, idealnie przezierna końcówka typu Luer Lock celem szybkiej kontroli 

punkcji; mandryn oznaczony kolorem zgodnym z normą średnicy igły; średnica igły G 25, 

długość 88-90 mm; odpowiednia do typu prowadnica; igła niesprężynująca podczas 

wprowadzania do prowadnicy, umożliwająca łatwe podawanie płynów, minimalna 

traumatyczność, opakowanie zbiorcze 10 sztuk.

1 szt. szt. 360

2

Igła do zniecz. 

podpajęczynówkowyc

h G26

· typ końcówki typu Pencil Point; uchwyt rowkowany dla pewnego trzymania igły;· 

przezroczysta, idealnie przezierna końcówka typu Luer Lock celem szybkiej kontroli 

punkcji; mandryn oznaczony kolorem zgodnym z normą średnicy igły; średnica igły G 26, 

długość 88-90 mm; odpowiednia do typu prowadnica; igła niesprężynująca podczas 

wprowadzania do prowadnicy, umożliwiająca łatwe podawanie płynów,  minim. 

traumatyczność; opakowanie zbiorcze 10 sztuk.

1 szt. szt. 1020

3

Igła do zniecz. 

podpajęczynówkowyc

h G25/120-130mm

· typ końcówki typu Pencil Point

· uchwyt rowkowany dla pewnego trzymania igły

· przeźroczysta,  idealnie przezierna końcówka typu Luer Lock celem szybkiej kontroli 

punkcji

· mandryn oznaczony kolorem zgodnym z normą średnicy igły, średnica igły G 25, długość 

120-130 mm, odpowiednia do typu prowadnica, igła niesprężynująca podczas 

wprowadzania do prowadnicy, umożliwiająca łatwe podawanie płynów,  minim. 

traumatyczność; opakowanie zbiorcze 10 sztuk.

1 szt. szt. 10

Zakres nr 15 - 

Akcesoria do CPAP 

respirator Babylog

Razem:

Zakres nr 16 - igły 

do znieczulenia 

podpajęczynówkow

ego

Razem:

Zakres nr 14 - filtr 

do przetaczania 

płynów



4

Igła do zniecz. 

podpajęczynówkowyc

h G26/120-130mm

· typ końcówki typu Pencil Point

· uchwyt rowkowany dla pewnego trzymania igły

· przeźroczysta,  idealnie przezierna końcówka typu Luer Lock celem szybkiej kontroli 

punkcji

· mandryn oznaczony kolorem zgodnym z normą średnicy igły, średnica igły G 26, długość 

120-130mm, odpowiednia do typu prowadnica, igła niesprężynująca podczas 

wprowadzania do prowadnicy, umożliwiająca łatwe podawanie płynów,  minim. 

traumatyczność; opakowanie zbiorcze 10 sztuk.

1 szt. szt. 20

5

Igła do zniecz. 

podpajęczynówkowyc

h G27/120-130mm

· typ końcówki typu Pencil Point

· uchwyt rowkowany dla pewnego trzymania igły

· przeźroczysta,  idealnie przezierna końcówka typu Luer Lock celem szybkiej kontroli 

punkcji

· mandryn oznaczony kolorem zgodnym z normą średnicy igły, średnica igły G 27, długość 

120-130mm, odpowiednia do typu prowadnica, igła niesprężynująca podczas 

wprowadzania do prowadnicy, umożliwiająca łatwe podawanie płynów,  minim. 

traumatyczność; opakowanie zbiorcze 10 sztuk.

1 szt. szt. 10

6

Igła do zniecz. 

podpajęczynówkowyc

h G27 / 88-90 mm

· typ końcówki typu Pencil Point

· uchwyt rowkowany dla pewnego trzymania igły

· przeźroczysta,  idealnie przezierna końcówka typu Luer Lock celem szybkiej kontroli 

punkcji

· mandryn oznaczony kolorem zgodnym z normą średnicy igły, średnica igły G 27, długość 

88-90 mm

odpowiednia do typu prowadnica, igła niesprężynująca podczas wprowadzania do 

prowadnicy, umożliwiająca łatwe podawanie płynów,  minim. traumatyczność; 

opakowanie zbiorcze 10 sztuk.

1 szt. szt. 1220

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Igła jednorazowego 

użytku 0,5 x 25 mm

· drożna, pojedynczo pakowana  – 100 sztuk w pudełku,

· pakowane jałowo z jednej strony papier klasy medycznej z drugiej folia przeźroczysta,

· data ważności widoczna na każdym opakowaniu pojedynczym igły,

· dł 4-5 mm ścięta główka pod kątem mniejszym niż 45 ,

· Typ luer, ostra, do minimum znosząca odczucie bólu przez pacjenta

· nasadka i osłona igły polipropylen, łatwa do zdjęcia

· stal nierdzewna, klej – żywica epoksydowa,

· wysycane olejem sylikonowym,

złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO

100 szt. op. 230

2
Igła jednorazowego 

użytku 0,8 x 40 mm

· drożna, pojedynczo pakowana – 100 sztuk w pudełku,

· pakowane jałowo z jednej strony papier klasy medycznej z drugiej folia przeźroczysta,

· data ważności widoczna na każdym opakowaniu pojedynczym igły,

· Ścięta igła dł 4-5 mm pod kątem mniejszym niż 45 stopni,

· Typ luer, ostra, do minimum znosząca odczucie bólu przez pacjenta

· nasadka i osłona igły polipropylen, łatwa do zdjęcia

· stal nierdzewna, klej – żywica epoksydowa,

· wysycane olejem sylikonowym,

złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO

100 szt. op. 230

3
Igła jednorazowego 

użytku 0,9 x 70 mm

· drożna, pojedynczo pakowana – 100 sztuk w pudełku,

· pakowane jałowo z jednej strony papier klasy medycznej z drugiej folia przeźroczysta,

· data ważności widoczna na każdym opakowaniu pojedynczym igły,

· Ścięta igła dł 4-5 mm pod kątem mniejszym niż 45 stopni,

· Typ luer, ostra, do minimum znosząca odczucie bólu przez pacjenta

· nasadka i osłona igły polipropylen, łatwa do zdjęcia

· stal nierdzewna, klej – żywica epoksydowa,

· wysycane olejem sylikonowym,

złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO

100 szt. op. 1

4
Igła jednorazowego 

użytku 1,2 x 40mm

· drożna, pojedynczo pakowana – 100 sztuk w pudełku,

· pakowane jałowo z jednej strony papier klasy medycznej z drugiej folia przeźroczysta,

· data ważności widoczna na każdym opakowaniu pojedynczym igły,

· dł 4-5 mm ścięta główka pod kątem mniejszym niż 45 

· Typ luer, ostra, do minimum znosząca odczucie bólu przez pacjenta

· nasadka i osłona igły polipropylen, łatwa do zdjęcia

· stal nierdzewna, klej – żywica epoksydowa,

· wysycane olejem sylikonowym,

złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO

100 szt. op. 730

Razem:

Zakres nr 17 - igły

Zakres nr 16 - igły 

do znieczulenia 

podpajęczynówkow

ego



5

Igła jednorazowego 

uzytku do 

bezpiecznego 

pobierania i 

rozpuszczania leków 

1,2 x30 mm (18G)

Jałowa, z otworem bocznym. oznakowanie barwne zgodne z normą ISO. Typ luer, ostra 100 szt. op. 3

6
Igła jednorazowego 

użytku 0,9 x 40 mm

· drożna, pojedynczo pakowana – 100 sztuk w pudełku,

· pakowane jałowo z jednej strony papier klasy medycznej z drugiej folia przeźroczysta,

· data ważności widoczna na każdym opakowaniu pojedynczym igły,

· Ścięta igła dł 4-5 mm pod kątem mniejszym niż 45 stopni, ostrzona potrójnie

· Typ luer, ostra, do minimum znosząca odczucie bólu przez pacjenta

· nasadka i osłona igły polipropylen, łatwa do zdjęcia

· stal nierdzewna, klej – żywica epoksydowa,

· wysycane olejem sylikonowym,

złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO

100 szt. op. 620

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 18 - 

zestaw ssący do 

drenażu

1

Zestaw ssący do 

drenażu opłucnej 

neonatalny

Sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika.

Płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z

dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności

zewnętrznego źródła próżni). Wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 400 ml z

zaworem spustowym. Automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz

wysokiego ujemnego. Gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca

dodatkową ewakuację płynu. Monitor przecieku powietrza od 1 do 7. Port bezigłowy w

komorze kolekcyjnej do pobierania próbek. Przystosowany do zawieszenia na łóżku.

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku.  

1 szt. szt. 10

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 19 - Żel 

do miejscowego 

znieczulenia błon 

śluzowych 

1

Żel do miejscowego 

znieczulenia błon 

śluzowych z 

dodatkiem preparatu 

antyseptycznego

Żel na bazie roztworu hydrocelulozy. Posiadający bardzo silne właściwości adhezyjne i 

"smarujące". Żel łatwo i równomiernie rozprowadzający się po powierzchni błony śluzowej 

oraz ułatwiający wprowadzenie cewnika również w przypadkach zmienionego 

patologicznie pęcherza i cewki moczowej. Działający przeciwbólowo i antyseptycznie: 

zawierający lignokainę w dawce ok. 230 mg (w strzykawce 10 ml). oraz chlorhexydynę 

metylo i propylohydroksy benzoesan. Działanie przeciwbólowe żelu pojawiające się po ok. 

1-2 min., maksymalne działanie żelu po 10 min., od zastosowania. Ułatwiający skuteczną 

prewencję zakażeń jatrogennych dróg moczowych, na tle mikrourazów błony śluzowej 

powstałych w trakcie zabiegu. Posiadający wysoki stopień przejrzystości zapewniając brak 

zanieczyszczeń. Dedykowany do badań urodynamicznych, dla mężczyzn. Pakowany w 

pojedynczych sterylnych strzykawkach po 10 ml. 

25 szt. op. 1

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 17 - igły



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)
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Stawka 
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Wartość pozycji 

brutto

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

Kaniula dożylna -  Kaniula wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) , z 

zaworem (portem) . Nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na 

opakowaniu, kaniula widoczna w USG . Nietoksyczna , z widoczną datą ważności. 

Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Nie dająca odczynów 

zapalnych co najmniej do 48 godz. od założenia. Pakowane w opakowania typu Tyvek - 

zabezpieczające przed wilgocią i przypadkowym rozdarciem . Kolor wg norm ISO 

dotyczących kaniul. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu.  

Rozmiar  - 0,8 - 22G( niebieski )  dł. 25 mm 

· pakowane pojedynczo; część pozostawjąca w żyle wykonana z miękkiego tworzywa 

układającego się do kształtu przebiegu żyły, umożliwiająca   zginanie swobodne 

ręki,zapewniająca minimalne doczucia bólu przy zakładaniu, zintegrowany mechanizm 

automatycznie osłaniajcy ostrze igły podczas jej cofania zabezpieczający przed zakłuciami

Kaniula dożylna do delikatnych żył  0,6 ( 24G) - noworodkowa 

Kaniula wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu ( PTFE ), nazwa materiału z 

którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, ze zdejmowanym uchwytem 

ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi 

krwi, widoczne w USG. Pakowane pojedynczo w opakowania typu Tyvek - 

zabezpieczające przed wilgocią i rozdarciem . Oznaczenie producenta na opakowaniu o 

braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Kolor wg norm 

ISO dotyczących kaniul.  . 

Rozmiar  - 24 G ( żółty ) długość 19 mm , przepływ 13 ml/min · typu neoflon, 24 G, bez 

zaworu do iniekcji,

· umożliwiająca szybkie i łatwe podawanie płynów, zakończona końcówką typu Luer z 

koreczkiem;

· nietoksyczna; jałowa z widoczną datą ważności,

· część pozostawjąca w żyle wykonana z miękkiego tworzywa układającego się do kształtu 

przebiegu żyły, umożliwiająca zginanie swobodne ręki,zapewniająca minimalne doczucia 

bólu przy zakładaniu,

· nie dająca odczynów zapalnych co najmniej do 48godz od założenia, bez PCV i lateksu

· atraumatyczna igła (mandryn ) umożliwiająca łatwe i szybkie wkłucie się do żyły, łatwa 

do wysuwania z kaniuli

· kaniula odpowiednio ścięta końcówka,

· napisy w języku polskim, 

· z uchwytem umożliwiającym łatwe wprowadzenie kaniuli do żyły - po założeniu uchwyt 

jest usuwany z mandrynem.

· Brak części metalowych w przebiegu kaniuli

3
Kaniula dożylna 16 

G/45mm

· kolor i rozmiar zgodny ze standardami ISO dotyczący kaniul,· umożliwiająca szybkie i 

łatwe podawanie płynów, nietoksyczna,  wolna od ftalanów zakończona końcówką typu 

Luer Lock z koreczkiem;· jałowa z widoczną datą ważności· pakowane pojedynczo,· część 

pozostająca w żyle wykonana z materiału termoplastycznego – biokompatybilnego – 

poliuretan, układającego się do kształtu przebiegu żyły, umożliwiająca zginanie swobodne 

ręki,· nie dająca odczynów zapalnych co najmniej do 48godz od założenia,· atraumatyczna 

igła (mandryn ) typu back cut  umożliwiające łatwe i szybkie wkłucie się do żyły, 

pozostawiająca ślad po iniekcji w kształcie litery Y; ) łatwa do wysuwania z kaniuli·  

znaczone radiologicznie;·  z samozatrzaskującym się zaworem do iniekcji.·  napisy w 

języku polskim, opakowanie zewnętrzne kaniuli uniemożliwiające przypadkowe rozdarcie 

(Tyveck),· brak części metalowych w przebiegu kaniuli, zintegrowany mechanizm 

automatycznie osłaniajcy ostrze igły podczas jej cofania zabezpieczający przed zakłuciami

1 szt. szt. 50

Kaniula dożylna  22 G 1 szt.

Zakres 20 Kaniule  

(poz. 1-6  

pochodzące od 

jednego 

producenta)

szt. 5600

1

1 szt.

50szt. 

Kaniula dożylna  24 G 

bez portu
2



4
Kaniula dożylna 17 

G/45mm

· kolor i rozmiar zgodny ze standardami ISO dotyczący kaniul,· umożliwiająca szybkie i 

łatwe podawanie płynów, nietoksyczna,  wolna od ftalanów zakończona końcówką typu 

Luer Lock z koreczkiem;· jałowa z widoczną datą ważności· pakowane pojedynczo,· część 

pozostająca w żyle wykonana z materiału termoplastycznego – biokompatybilnego – 

poliuretan, układającego się do kształtu przebiegu żyły, umożliwiająca zginanie swobodne 

ręki,· nie dająca odczynów zapalnych co najmniej do 48godz od założenia,· atraumatyczna 

igła (mandryn ) typu back cut  umożliwiające łatwe i szybkie wkłucie się do żyły, 

pozostawiająca ślad po iniekcji w kształcie litery Y; ) łatwa do wysuwania z kaniuli·  

znaczone radiologicznie;·  z samozatrzaskującym się zaworem do iniekcji.·  napisy w 

języku polskim, opakowanie zewnętrzne kaniuli uniemożliwiające przypadkowe rozdarcie 

(Tyveck),· brak części metalowych w przebiegu kaniuli, zintegrowany mechanizm 

automatycznie osłaniajcy ostrze igły podczas jej cofania zabezpieczający przed zakłuciami

1 szt. szt. 250

5
Kaniula dożylna 18 

G/45mm

· kolor i rozmiar zgodny ze standardami ISO dotyczący kaniul,· umożliwiająca szybkie i 

łatwe podawanie płynów, nietoksyczna, zakończona końcówką typu Luer Lock z 

koreczkiem;· jałowa z widoczną datą ważności· pakowane pojedynczo,· część pozostająca 

w żyle wykonana z materiału termoplastycznego – biokompatybilnego – poliuretan, 

układającego się do kształtu przebiegu żyły, umożliwiająca zginanie swobodne ręki,· nie 

dająca odczynów zapalnych co najmniej do 48godz od założenia,· atraumatyczna igła 

(mandryn ) typu back cut  umożliwiające łatwe i szybkie wkłucie się do żyły, 

pozostawiająca ślad po iniekcji w kształcie litery Y; ) łatwa do wysuwania z kaniuli·  

znaczone radiologicznie;·  z samozatrzaskującym się zaworem do iniekcji.·  napisy w 

języku polskim, opakowanie zewnętrzne kaniuli uniemożliwiające przypadkowe rozdarcie 

(Tyveck),· brak części metalowych w przebiegu kaniuli, zintegrowany mechanizm 

automatycznie osłaniajcy ostrze igły podczas jej cofania zabezpieczający przed zakłuciami

1 szt. szt. 13200

6
Kaniula dożylna 20 

G/32mm

· kolor i rozmiar zgodny ze standardami ISO dotyczący kaniul,· umożliwiająca szybkie i 

łatwe podawanie płynów, nietoksyczna, wolna od ftalanów zakończona końcówką typu 

Luer Lock z koreczkiem;· jałowa z widoczną datą ważności· pakowane pojedynczo,· część 

pozostająca w żyle wykonana z materiału termoplastycznego – biokompatybilnego – 

poliuretan, układającego się do kształtu przebiegu żyły, umożliwiająca zginanie swobodne 

ręki,· nie dająca odczynów zapalnych co najmniej do 48godz od założenia,· atraumatyczna 

igła (mandryn ) typu back cut  umożliwiające łatwe i szybkie wkłucie się do żyły, 

pozostawiająca ślad po iniekcji w kształcie litery Y; ) łatwa do wysuwania z kaniuli·  

znaczone radiologicznie;·  samodomykający się korek portu bocznego w pozycjach 3-6.·  

napisy w języku polskim, opakowanie zewnętrzne kaniuli uniemożliwiające przypadkowe 

rozdarcie (Tyveck),· brak części metalowych w przebiegu kaniuli, zintegrowany 

mechanizm automatycznie osłaniajcy ostrze igły podczas jej cofania zabezpieczający przed 

zakłuciami

1 szt. szt. 5100

7
Kaniula dotętnicza 

20G

sterylna, jednorazowego użytku, nietoksyczna, wolna od ftalanów z widoczną datą 

ważności, do tętnic obwodowych, technika wprowadzenia jak venflon, zawór odcinający 

typu FloSwitch zapobiegający wypływowi zwrotnemu, skrzydełka ułatwiające 

zamocowanie cewnika, końcówka cewnika gładko przylegająca do igły prowadzącej, 

napisy w języku polskim, opakowanie zewnętrzne kaniuli uniemożliwiające przypadkowe 

rozdarcie (Tyveck),

1 szt. szt. 100

Razem:

Zakres 20 Kaniule  

(poz. 1-6  

pochodzące od 

jednego 

producenta)



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.
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Stawka 
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Wartość pozycji 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Kieliszki jednorazowe 

plastykowe

jednorazowe,  wolne od ftalanów, przezroczyste plastykowe 15 - 30ml, z podziałka 

mililitrowa, czyste biologicznie
75 szt. op. 1200

2 Fartuch foliowy
Fartuchy foliowy biały o długości odpowiadające rozmiarom M, L, XL, osłaniający: klatkę 

piersiową, tułów oraz nogi· wiązany z tyłu na troczki, długość 140 cm, łatwy do założenia
100 szt. op. 58

3

Szpatułki 

laryngologiczne 

drewniane

· jednorazowe,  pakowane pojedynczo, rozmiar ok..150 mm x 18 mm biologicznie czyste, 

z widoczna data ważności na zbiorczym i pojedynczym opakowaniu papierowym
1 szt. szt. 2200

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu
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opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek
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brutto

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

1
Opaska identyfikacyjna 

dla dorosłych

· tworzywo sztuczne, nietoksyczna, miękka,· przezroczysta, jednorazowa, 

· niealergizujące, z papierową wkładką bez nadruku (pustą) umożliwiającą opisanie 

danych, odporne  kontakt z wodą, mocne nie odpinające się zapięcie typu zatrzask, przy 

zapięciu otwory umożliwiające regulacje długości tasiemki, tak by możliwe bylo zapięcie 

na nadgarstku osoby dorosłej. 

50 szt. op. 1

2
Opaska identyfikacyjna 

dla niemowląt

· tworzywo sztuczne,· nietoksyczna, miękka, przezroczysta w kolorze neutralnym·  

niealergizujące· jednorazowa, wewnątrz opaski papierowa wkładka bez nadruku 

umożliwiająca opisanie danych, ,· mocne nie odpinające się zapięcie typu zatrzask. Gładkie 

brzegi niekaleczące skóry, kolor neutralny.

50 szt. op. 180

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu
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opakowaniu
Jedn.

Ilość 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 23 - 

Zaciskacz 

pępowinowy 

1
Zaciskacz 

pępowinowy

 jałowy, nietoksyczny, plastikowy, jednorazowego użytku, łatwy do zaciśnięcia na 

pępowinie, nieotwierający się samoczynnie, szczelny, utrzymujący równomierny nacisk, 

składający się z dwóch szczęk połączonych sprężystym pierścieniem i zatrzasku 

zamykającego, na wewnętrznych stronach szczęk znajdują się bezpieczne ząbki 

niepowodujące przecięcia pępowiny. Całkowita długość zaciskacza ok. 6 cm (+/- 0,5 cm). 

Możliwość otwarcia za pomocą rozcinacza typu "bocianek", pakowany pojedynczo, 

widoczna data ważności na opakowaniu. 

1 szt. szt. 9300

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu
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opakowaniu
Jedn.
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jednostek
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Wartość pozycji 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zarest nr 24 - 

zestaw do lewatywy

1
Zestaw do lewatywy 

(enemy, irygacji)

Wykonany z trzech szczelnie ze sobą połączonych elementów: kaniuli drenu i irygatora. 

Worek wykonany z tworzywa miękkiego, przezroczystego. Uchwyt worka wytrzymały na 

obciążenie worka płynem. Bez dodatku mydła.Pojemność worka ok. 1750 ml. Worek z 

wyraźną skalą co 250 ml w kolorze czarnym lub granatowym. Zawieszenie worka 

umieszczone nad skalą wykonane z tego samego tworzywa co worek w innym, wyraźnym 

kolorze. Dren długości minimalna 135 cm wykonany z miękkiego, przezroczystego, 

niepodatnego na załamywanie tworzywa. Średnica drenu ok. 0,8 cm. Na drenie 

umieszczony zacisk do ograniczania wypływu płynu. Dren zakończony plastikowym, 

miękkim irygatorem o zaokrąglonym końcu. Irygator winien być wyposażony w okrągły 

ogranicznik do oparcia palców dla osoby wykonującej wlew o średnicy ok. 2 cm. 

Niesterylny. 

1 szt. szt. 800

Zakres nr 22 - 

Opaski 

identyfikacyjne

Razem:

Razem:

Zakres nr 21 - 

kieliszki, fartuchy, 

szpatułki

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1 Ostrza chirurgiczne

· rozmiar 24, ze stali  węglowej· sterylne, w opakowaniu po 100 sztuk· bardzo ostre, 

ostrość i rozmiar gwarantowana na ostrzu, do kilkukrotnego użycia w czasie jednej 

operacji, ostrza zachowujące ostrość po wielokrotnym użyciu w czasie jednej operacji, na 

ostrzu oznaczenie producenta, w saszetkach czytelnie oznaczonych; pojedynczo pakowane, 

opakowanie umozliwiające łatwe otwarcie i wyjęcie w jałowy sposób. 

100 szt. op. 70

2
ostrza wymienne

(tzw. bagnecik)

 numer 11, wykonane ze stali węglowej, sterylne, w opakowaniu po 100 sztuk· bardzo 

ostre, ostrość gwarantowana do kilkukrotnego użycia w czasie jednej operacji, w 

saszetkach czytelnie oznaczonych; pojedynczo pakowane, opakowanie umozliwiające 

łatwe otwarcie i wyjęcie w jałowy sposób

100 szt. op. 4

3 ostrza wymienne nr 10

 numer 10, wykonane ze stali węglowej, sterylne, w opakowaniu po 100 sztuk· bardzo 

ostre, ostrość gwarantowana do kilkukrotnego użycia w czasie jednej operacji, w 

saszetkach czytelnie oznaczonych; pojedynczo pakowane, opakowanie umozliwiające 

łatwe otwarcie i wyjęcie w jałowy sposób

100 szt. op. 1

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 26 - 

Paski do 

glukometru wraz z 

glukometrami

1
Paski do glukomeru 

wraz z glukometrami 

Paski do glukometru posiadające udokumentowane dopuszczenie do stosowania u 

noworodków (badania potwierdzające pomiar glikemii w zakresie hematokrytu 10-70% do 

wglądu na żądanie Zamawiającego), system pomiarowy niezawierający enzymu GDH-

PQQ, opakowanie zbiorcze 50 pasków w opakowaniu. Roztwór kontrolny w ilości 12 

opakowań (data ważności roztworu po otwarciu – min. 6 miesięcy)] lub inna forma 

kontroli pozwalająca na wykonanie minimum 240 kontroli prawidłowości pomiarów 

glukometru. Dodatkowo w zestawie 20 aparatów do pomiaru glukozy u noworodków. 

Pomiar glikemii uwzględniający hematokryt w zakresie 10-70%. Zaoferowany system 

(paski+glukometry) musi posiadać udokumentowane dopuszczenie do stosowania u 

noworodków (badania potwierdzające pomiar glikemii w zakresie hematokrytu 10-70% - 

do wglądu na żądanie Zamawiającego). Prowadnica pasków bez możliwości 

demontowania, wbudowana w glukometr. 

50 szt. op. 455

Razem:

Zakres nr 25 - 

ostrza

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Patyczki do pobierania 

bad. cytologicznego

 Patyczek drewniany, całkowita długość patyczka z nawinięciem wacika max. do 20 cm, 

nie wyginający się, zakończony wacikiem z bawełny. Wacik o średnicy nie szerszej niż 2 

mm, Pakowane pojedynczo w opakowania papier/folia lub papier/papier, łatwe otwarcie.  

Jałowe· Widoczna data ważności. 

1 szt. szt. 2450

2
Szczoteczki do cyt. do 

pobrań z kan.szyjki 

szczoteczka kształtem przypominająca szczotkę do butelek, do pobrań z wnętrza kanału 

szyjki· Pakowane pojedynczo w opakowania papier/folia· Czyste biologicznie· 

Zakończenie szczoteczki nie powodujące obrażeń, z miękkiego włosia, włosie ułożone na 

patyczku spiralnie, w kształcie stożka, na długości 20 mm, szerokość włosia u podstawy 

stożka ok. 6 mm, szerokość włosia u wierzchołka stożka 2-3 mm. Część chwytna 

szczoteczki z plastiku. Widoczna data ważnosci. Rdzeń szczotki, na którym jest ułożone 

spiralnie włosie, wykonany z elementu metalowego (niealergizującego). Zakończenie 

rdzenia nie powodujące obrażeń podczas pobierania materiuału do badania..

1 szt. szt. 950

3
Szczoteczka do 

cytologii  typ.1

Szczoteczka do pobrań materiału z tarczy i wnętrza szyjki macicy. Kształtem 

przypominająca wachlarz z wydłużoną częścią środkową pobierającą materiał z kanału 

szyjki macicy. Materiał z którego wykonana jest cześć wachlarzowa szczoteczki 

posiadający dobrą przyczepność pobranych komórek z tarczy i wnętrza szyjki, ułatwiający 

ich rozprowadzanie na szkiełku podstawowym. Część pobraniowa (wachlarzowa) składa 

się z pojedynczych włosów równolegle do siebie ułożonych włącznie w wysuniętym 

rdzeniem. Długość bocznej części wachlarza ok. 14 mm. Całość umocowana na podstawie 

wachlarza o całkowitej szerokości ok 20 mm, całkowita długość części wachlarzowej od 

nasady do wierzchołka rdzenia ok 25 mm,. Część wachlarzowa szczoteczki wykonana z 

materiału niealergizującego i niepowodującego obrażeń. Pakowane pojedynczo, papier - 

folia, sterylne, z widoczną data ważności.  

100 szt. op. 23

4
Szczoteczka do 

cytologii, typ. 2

szczoteczka do pobrań materiału z tarczy i wnętrza szyjki macicy. Kształtem 

przypominająca wachlarz. Część wachlarzowa wykonana z materiału nie alergizującego, 

nie powodującego obrażeń podczas pobierania. Materiał z którego wykonana jest część 

wachalrzowa szczoteczki ma dobrą przyczepność pobranych komórek z tarczy i wnętrza 

szyjki. Łatwo się rozprowadza na szkiełku podstawowym. Część pobraniowa (wachlarz) 

składa się z pojedynczych dłuższych i krótszych włosów równolegle do siebie ułożonych na 

podstawie wachlarza tak by można było swobodnie pobrać komórki z tarczy części 

pochwowej szyjki macicy, w środku wachlarza widoczny wąski rdzeń z tego samego 

materiału. Na rdzeniu widoczne włoski ułożone w kształcie stożka zwężając się ku górze. 

Włoski ułożone są do siebie równolegle, by umożliwić wejście do kanału szyjki i pobrać z 

niej komórki. Całkowita długość części wachlarzowej od nasady do czubka rdzenia ok 30 

mmm, rdzeń dł. ok 22 mm, szerokość części wachlarzowej ok 20 mmm. część chwytna 

(patyczek) ok 17 mm. Pakowane pojedynczo, papier - folia, sterylne, z widoczną data 

ważności

1 szt. szt. 20

5

szczoteczki do 

cytologii typu 

uterobrusch do pobrań 

z jamy macicy

Szczoteczka przypominająca kształtem szczotkę do butelki.   

Szczoteczka do pobierania materiału komórkowego z endometrium. Nie wymagająca 

rozszerzania kanału szyjki macicy. Zewnętrzna osłonka zapobiegająca podrażnieniom, 

umożliwiwająca przeprowadzenie badania w sposób bezbolesny. Długość całkowita 

szczoteczki wynosi ok. 20 cm. Szczoteczka z zaznaczoną podziałką i częścią chwytną 

Pakowane pojedynczo, papier - folia, sterylne, z widoczną data ważności.

1 szt. szt. 10

Razem:

Zakres nr 27 - 

patyczki i 

szczoteczki do 

cytologii



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Pojemniki na zużyte 

igły - 0,7l

· wykonane z plastiku w kolorze rzucającym się w oczy,

· materiał szczelny, twardy, trwały, przeznaczony do ostrych odpadów medycznych, 

wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne,

· otwór wpustowy śr. 3-6 cm,                                                                                  - 

wysokość pojemnika minimum 12,5 cm                                                                                                 

- wyposażony w wygodny zaczep umożliwiający rozdzielenie igły od strzykawki bez 

dotykania ręką

· kształt:walec lub prostopadłościan, 

Wieczko umożliwiające szczelne zamknięcie otworu wpustowego wypełnionego pudełka, 

a w nowym, nieużywanym jest łatwe do otwarcia. Wieko zespolone na stałe z 

pojemnikiem. 

1 szt. szt. 1700

2
Pojemniki na zużyte 

igły - 1 l 

· wykonane z plastiku w kolorze rzucającym się w oczy,

· materiał szczelny, twardy, trwały, przeznaczony do ostrych odpadów medycznych, 

wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne,

· otwór wpustowy śr. 4-6 cm,                                                                                  - 

wysokość pojemnika minimum 16 cm                                                                                                 

- wyposażony w wygodny zaczep umożliwiający rozdzielenie igły od strzykawki bez 

dotykania ręką

· kształt:walec lub prostopadłościan, 

Wieczko umożliwiające szczelne zamknięcie otworu wpustowego wypełnionego pudełka, 

a w nowym, nieużywanym jest łatwe do otwarcia. Wieko zespolone na stałe z 

pojemnikiem. 

1 szt. szt. 3300

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 29 - 

pojemniki na 

odpady medyczne
1

Pojemnik na odpady 

medyczne do zestawu

Pojemnik 1,5 l  O podstawie prostokatnej. Otwór na igły owalny. Kompatybilny z 

zestawem do pobierania badań laboratoryjnych typu Safety-Tray. 
- szt. 80

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 30 - 

osłonki na głowicę 

pochwową do 

badań USG

1

osłonki na głowicę 

pochwową do badań 

USG

guma lateksowa trwała· pudrowane· pakowane w folie aluminiową w opakowaniu po 1 

szt.· czyste biologicznie, niealergizujące, widoczna data ważności
144 szt. op. 130

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres  nr 31 - 

prześcieradła 

jednorazowe 1

1

Prześcieradła 

jednorazowe na fotel 

Erbe

·w zwojach 50 m pakowanych w folię                                                                             - 

gramatura ok. 35g/m
2

wysokość zwoju rolki nie większa niż 12 cm 

· perforacja co 40 cm, niezbędna możliwość łatwego oddzielania poszczególnych 

odcinków z widoczną linia perforacyjną,

· szerokość prześcieradła 40 cm,

· dwuwarstwowe, miękkie, wytłaczane

· dobra wytrzymałość, doskonała wchłanialność płynów i wydzieliny,

jednorazowego użytku,                                                                                           

1 szt. szt. 1300

Razem:

Zakres nr 28 - 

pojemniki na igły

Razem:

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres  nr 32 - 

prześcieradła 

jednorazowe 2

1

Prześcieradła 

jednorazowe 

uniwersalne 

· w zwojach - 80 m,  · kolor biały prześcieradła

·  widoczna linia perforacji, perforacja co ok.37 cm, umożliwiająca łatwe oddzielanie 

dwóch warstw jednorazowo

· szerokość prześcieradła 50 cm, - wysokość zwoju rolki max. 13 cm,

· dwuwarstwowe, miękkie · gramatura 2 x 19g/m² · 100% włókno celulozowe 

· dobra wytrzymałość, doskonała wchłanialność płynów i wydzieliny

jednorazowego użytku, wykonane z celulozy,                                                                    - 

poszczególne, nawinięte na rolkę warstwy prześcieradła nie sklejone ze sobą w elementach 

wtłaczania, umożliwiające rozwinięcie prześcieradła bez jego uszkodzenia · każde 

prześcieradło oddzielnie pakowane

1 szt. szt. 1212

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Przyrząd do przet. 

krwi

· jednorazowego użytku, jałowy (opakowanie foliowo-papierowe), niepirogenny, 

nietoksyczny, wolny od ftalanów · igła biorcza ostra, odporna na uszkodzenie przy 

przebiciu korka gumowego lub plastiku ·  igła biorcza zaopatrzona w kanał 

napowietrzający  z filtrem powietrza (filtr mikrobiologiczny, hydrofobowy) · komora 

kroplenia z filtrem krwi· dren podający i komora filtracyjna przezroczyste (bezbarwne) · 

długość drenu ok. 150 cm, zaciskacz umieszczony na drenie, uchwyt do mocowania drenu, 

nasadka igły dawczej typu Luer Lock umozliwiająca łatwe, szczelne dokręcenie i 

odkręcenie; igły biorcza i dawcza zaopatrzone osłonkami chroniącymi przed 

rozjałowieniem· 

1 szt. szt. 600

2
Przyrząd do przet. 

płynów inf.

· długość drenu minimum 200 cm,

· jałowy, apirogenny, nietoksyczny,wolny od ftalanów, końcówka do łączenia  z  kaniulą na 

wkręt typu Luer Lock umozliwiająca łatwe, szczelne dokręcenie i odkręcenie, końcówka 

do butelki nie krótsza niż 3,5 cm; z filtrem,  sprawny odpowietrzacz; sprawny zaciskacz, 

nie przeciekający

· dren przezroczysty; pakowany pojedynczo,

· z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu; regulator umożliwiający 

precyzyjne ustawienie ilości kropli przepływu,

· z możliwością zatrzymania całkowitego przepływu, uchwyt do łatwego zawieszania 

drenu przy regulatorze przepływu.

1 szt. szt. 22800

3
Przyrząd do przet. 

płynów inf.

· długość drenu minimum 180 cm,

· jałowy, apirogenny, nietoksyczny,wolny od ftalanów, końcówka do łączenia  z  kaniulą na 

wkręt typu Luer Lock umozliwiająca łatwe, szczelne dokręcenie i odkręcenie, końcówka 

do butelki nie krótsza niż 3,5 cm; z filtrem, z odpowietrznikiem umozliwiajacym 

automatyczne wypełnienie drenu bez wycieku płynu i zabezpieczajacy przed dostaniem sie 

powietrza do drenu po opróznieniu opakowania z plynem; sprawny zaciskacz,

· dren przezroczysty; pakowany pojedynczo,

· z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu; regulator umożliwiający 

precyzyjne ustawienie ilości kropli przepływu,

· z możliwością zatrzymania całkowitego przepływu, uchwyt do łatwego zawieszania 

drenu przy regulatorze przepływu.

1 szt. szt. 3400

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 34 - 

Akcesoria do 

przetaczania 2

1

Przyrząd do 

przetaczania płynów 

infuzyjnych do pompy 

przepływowej Lifecare 

500 ABBOT, PLUM

jednorazowy, sterylny, apirogenny, pakowany pojedynczo; długość ok.272 cm; końcówka 

do łączenia z kaniulą na wkręt; widoczna data ważności ma opakowaniu
1 szt. szt 730

wykonane z 

Razem:

Razem:

Zakres nr 33 - 

akcesoria do 

przetaczania 1



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Rękawice 

diagnostyczne 

lateksowe L, M, S, XS

· pakowane po 100 szt. w pudełku  z otworem do wyjmowania,

· z możliwością swobodnego wyjmowania 1 szt.

· uniwersalny kształt, łatwe do zakładania na ręce, nie rwące się przy zakładaniu, nie 

sklejone

· z mankietem zakończonym rolowanym brzegiem 

bezpudrowe, niealergizujące z wewnętrzna powłoką polimerową, rozmiary: XS, S, M, L, 

czytelne oznakowanie rozmiarów                                                                     

bezzapachowe

100 szt. op. 9000

2

Rękawice 

diagnostyczne 

nitrylowe L, M, S, XS

pakowane po 100 szt. w pudełku z wymaganym otworem do wyjmowania

zalecane dla osób uczulonych na lateks 

uniwersalny kształt

z mankietem zakończonym rolowanym brzegiem łatwe do zakładania na ręce, nie rwące 

się przy zakładaniu, nie sklejone

bezpudrowe

rozmiary: XS, S, M, L 

czytelne oznakowanie rozmiarów                                                                                                                 

100 szt. op. 1250

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 36 - 

rękawice długie 1
Rękawice długie rozm. 

6, 6.5, 7, 7,5 i 8

jałowe, cienkie, długie (do łokcia) lateksowe, pakowane pojedynczo, łatwe do zakładania 

na ręce, nie rwące się przy zakładaniu, nie sklejone  rozm. 6, 6.5, 7, 7,5 i 8 
1 para 1 para 200

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Maski do podawania 

tlenu dla dorosłych

część twarzowa wykonana z przezroczystego, miękkiego materiału, dobrze przylegająca do 

ciała, nie alergizująca, dopasowana do głowy za pomocą gumki, wentyl o zabarwieniu 

czerwonym umożliwiający przepływ gazów 41 l/min., końcówka wentyla dostosowana do 

drenu o średnicy ok. 7 mm. pakowana pojedynczo

1 szt. szt. 40

2
Maski do podawania 

tlenu noworodkowe

wykonana z przezroczystego, miękkiego materiału nie powodującego urazów, profilowana 

anatomicznie, zakrywająca usta i nos, dopasowująca się do główki dziecka za pomocą 

gumki z końcówką łącząca maskę z drenem do tlenu o śr. zew. ok. 6 mm, dren długości 

około 200 cm. 

1 szt. szt. 500

3

Dren do podawania 

tlenu przez nos dla 

noworodków

do podawania tlenu przez nos dla noworodków i wcześniaków– długość ok.186 cm

· cienki, miękki, zakończony pętlą, na pętli obejma umożliwiająca dopasowanie do główki 

dziecka

· część nosowa z miękkiego silikonu, nie powodująca urazów · w części nosowej 2 tubusy 

długości 6 mm w odstępie 5 mm wchodzące do przedsionka nosa · końcówka zakładana 

na reduktor tlenowy średnica 10 mm, sterylny, pakowany pojedynczo, widoczna data 

ważności na opakowaniu  

1 szt. szt. 480

4

Dren do podawania 

tlenu przez nos dla 

dorosłych

przezroczysty, miękki, końce do nosa anatomicznie zakrzywione dł. drenu minimum 200 

cm, zakończony pętlą, na pętli obejma umożliwiająca dopasowanie do głowy, część 

nosowa z miękkiego silikonu, nie powodująca urazów ·końcówka zakładana na reduktor 

tlenowy 10 mm, 

1 szt. szt. 120

5 Dren tlenowy

Wykonane z przeźroczystego tworzywa; przekrój gwiazdkowy zapobiegający zaginaniu i 

załamywaniu; zakończony standardową końcówką do połączenia "na wcisk"; długość min. 

2,0 m

1 szt. szt. 50

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 35 - 

rękawice 

diagnostyczne 1

Zakres nr 37 - 

maski i dreny do 

podawania tlenu



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 38 - 

Cewnik do 

odsysania 

wydzieliny z rurki 

intubacyjnej w 

systemie 

zamkniętym.

1

Cewnik do odsysania 

wydzieliny z rurki 

intubacyjnej w 

systemie zamkniętym. 

Sterylne cewniki i łączniki do odsysania w systemie zamkniętym z rurki inkubacyjnej bez 

potrzeby dodatkowego zamykania cewnika przy płukaniu w rozmiarach 5,0 6,0; 7,0; 8,0  i 

dł około 30,5cm skalowany, podziałki w różnych kolorach z wycentrowanym 

(wyśrodkowanym) cewnikiem. Opakowanie łatwe do otwierania w sposób szybki z 

zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności oraz rozmiar cewnika.

1 szt. szt. 20

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Rurki ustno – 

gardłowe GUEDELA - 

roz. 1 

jednorazowe; długość 7 cm, sterylne, oznaczone datą ważności 1 szt. szt. 50

2

Rurki ustno – 

gardłowe GUEDELA - 

roz. 2 

jednorazowe; długość 8 cm, sterylne, oznaczone datą ważności 1 szt. szt. 580

3

Rurki ustno – 

gardłowe GUEDELA - 

roz. 3 

jednorazowe; długość 9cm, sterylne, oznaczone datą ważności 1 szt. szt. 50

4

Rurki ustno – 

gardłowe dla 

wcześniaków i 

noworodków

jednorazowe; czyste biologicznie lub sterylne, oznaczone datą ważności, rozmiar "00", "0", 

"1"
1 szt. szt. 10

5
Filtr bakteryjno – 

wirusowy, oddechowy

Filtr mechaniczny, bez lateksu i ftalanów, nie zawierający PVC, o skuteczności 

przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,9999%, z wydzielonym, celulozowym 

wymiennikiem ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35-50 

ml, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem 

dokującym, przezroczysta obudowa filtra, do zastosowania w anestezji z małymi 

przepływami

1 szt. szt. 1300

6
Mandryn intubacyjny 

4,0

ułatwiający intubację, dopasowany długością do rurki intubacyjnej, łatwy do wygięcia, 

elastyczny, gładki, jednorazowy, sterylny
1 szt. szt. 100

7
Prowadnica do rurek 

intubacyjnych  

ułatwiająca intubację, dopasowana długością do noworodkowej rurki intubacyjnej, łatwa 

do wygięcia, elastyczna, gładka, z zaobloną końcówką, jednorazowa, sterylna. rozmiary 

noworodkowe

1 szt. szt. 50

8 Maska krtaniowa

Sterylna, jednorazowa maska krtaniowa wykonana z silikonu ze zwykłym mankietem, 

przewodem łączącym balonik kontrolny niewtopionym w korpus rurki, z poprzeczkami 

zabezpieczającymi przed wklinowaniem się nagłośni, z informacją o rozmiarze i przedziale 

wagowym pacjenta podaną na korpusie rurki. Rozmiar nr 3 (30-50 kg), nr 4 (50-70kg), nr 

5 (70-90 kg).

1 szt. szt. 20

9
Rurka intubacyjna dla 

dorosłych 6

ustno-nosowa sterylna, wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV, mankiet 

uszczelniający niskociśnieniowy wykonany z bardzo miękkiego PCV o dużej objętości i 

potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonik 

kontrolny zawierający rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu wyraźnie wskazujący 

stan mankietu z dobrze widocznym( kolor) przewodem do napełnienia, wyraźny znacznik 

głębokości intubacji, gładkie zakończenie rurki, krawędzi otworu Murphy’ego i połączenia 

mankietu z rurką 

1 szt. szt. 25

10
Rurka intubacyjna dla 

dorosłych 6,5

ustno-nosowa sterylna, wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV, mankiet 

uszczelniający niskociśnieniowy wykonany z bardzo miękkiego PCV o dużej objętości i 

potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonik 

kontrolny zawierający rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu wyraźnie wskazujący 

stan mankietu z dobrze widocznym( kolor) przewodem do napełnienia, wyraźny znacznik 

głębokości intubacji, gładkie zakończenie rurki, krawędzi otworu Murphy’ego i połączenia 

mankietu z rurką 

1 szt. szt. 50

11
Rurka intubacyjna dla 

dorosłych 7

ustno-nosowa sterylna, wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV, mankiet 

uszczelniający niskociśnieniowy wykonany z bardzo miękkiego PCV o dużej objętości i 

potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonik 

kontrolny zawierający rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu wyraźnie wskazujący 

stan mankietu z dobrze widocznym( kolor) przewodem do napełnienia, wyraźny znacznik 

głębokości intubacji, gładkie zakończenie rurki, krawędzi otworu Murphy’ego i połączenia 

mankietu z rurką 

1 szt. szt 300

Razem:

Zakres nr 39 - 

akcesoria do 

intubacji 1



12
Rurka intubacyjna dla 

dorosłych 7,5 

ustno-nosowa sterylna, wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV, mankiet 

uszczelniający niskociśnieniowy wykonany z bardzo miękkiego PCV o dużej objętości i 

potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonik 

kontrolny zawierający rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu wyraźnie wskazujący 

stan mankietu z dobrze widocznym( kolor) przewodem do napełnienia, wyraźny znacznik 

głębokości intubacji, gładkie zakończenie rurki, krawędzi otworu Murphy’ego i połączenia 

mankietu z rurką 

1 szt. szt. 320

13
Rurka intubacyjna dla 

dorosłych 8 

ustno-nosowa sterylna, wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV, mankiet 

uszczelniający niskociśnieniowy wykonany z bardzo miękkiego PCV o dużej objętości i 

potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonik 

kontrolny zawierający rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu wyraźnie wskazujący 

stan mankietu z dobrze widocznym( kolor) przewodem do napełnienia, wyraźny znacznik 

głębokości intubacji, gładkie zakończenie rurki, krawędzi otworu Murphy’ego i połączenia 

mankietu z rurką 

1 szt. szt. 20

14
Prowadnica do trudnej 

intubacji

Prowadnica jednorazowa do trudnych intubacji typu Bougie. Sztywna przy wprowadzaniu, 

termoplastyczna w temp. ciała. Posiadająca przewód na całej długości, wygięty koniec, 

znacznik głębokości. Jednorazowa, sterylna, pojedynczo pakowana. Opakowanie typu 

papier-folia, łatwe do otwarcia. Wymiary 15Ch/60-70 cm.

1 szt. szt. 10

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Rurka intubacyjna dla 

niemowląt 

nr 2- 2,5 - 3, 3,5 - 4 - 

4,5

· wyskalowana; z niebieską linią – znaczenie w Rtg; apirogenna; jałowa, bardzo miękka 

typu  IVORY – nie przeźroczysta (mleczna), 

· pakowana pojedynczo – foremka z tworzywa zamknięta laminowanym papierem typu 

folia poliestrowo – polietylenowa /papier/,

· widoczna data ważności na opakowaniu, wolna od ftalanów

wykonane z polichlorku winylu, poliestru, polipropylenu, kauczuku nitrylowego, 

polioksymetylenu, kopolimeru styrenu i butadienu, olej silikonowy.

1 szt. szt. 100

2

Rurka intubacyjna z 

linia do surfactantu 

2,0;  2,5; 3,0, 3,5

· wyskalowana; apirogenna; jałowa, bardzo miękka typu  IVORY – nie przeźroczysta 

(mleczna), z dodatkową linią do podawania leku,

· pakowana pojedynczo – foremka z tworzywa zamknięta laminowanym papierem typu 

folia poliestrowo – polietylenowa /papier/,

· widoczna data ważności na opakowaniu,

wykonane z polichlorku winylu, poliestru, polipropylenu, kauczuku nitrylowego, 

polioksymetylenu, kopolimeru styrenu i butadienu, olej silikonowy.

1 szt. szt. 200

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 41 - 

serwety
1

Serwety 

stomatologiczne

· Zielona lub niebieska· Bibułowo-foliowana· Na rolce (zwiniętych 40 sztuk)· Rozmiar 

serwety: 48 cm x 33 cm
40 szt. op. 90

Razem:

Zakres nr 40 - 

akcesoria do 

intubacji 2

Razem:

Razem:

Zakres nr 39 - 

akcesoria do 

intubacji 1



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Igła do blokad nerwów 

obwodowych 20G 100 

mm

Igła do blokady nerwów obwodowych o wysokiej echogeniczności do stosowania z USG. 

Kąt ścięcia 30°. Średnica 20G. Długość 100 mm. Uchwyt rowkowy do pewnego trzymania 

igły. Skalowana co 1 cm. Wmontowany dren zakończony korkiem Luer-Lock. 

1 szt. op. 50 1 600,00 8% 80 000,00 8% 1 728,00

2

Igła do blokad nerwów 

obwodowych 20G 150 

mm

Igła do blokady nerwów obwodowych o wysokiej echogeniczności do stosowania z USG. 

Kąt ścięcia 30°. Średnica 20G. Długość 150 mm. Uchwyt rowkowy do pewnego trzymania 

igły. Skalowana co 1 cm. Wmontowany dren zakończony korkiem Luer-Lock. 

op. 1 szt. op. 10 34,00 8% 340,00 8% 36,72

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Koreczek do kaniuli 

typu  Luer Lock

Korki /zatyczki do zamykania światła kaniuli, plastikowy, szczelny, z gwintem o płynnym i 

lekkim przesuwie, dodatkowo zamknięcie zabezpieczające (np. do strzykawek), pakowany 

w opakowanie folia-papier lub system Tyvec klasy medycznej, opakowanie pojedyncze 

jałowe z widoczną datą ważności. 

1 szt. szt. 24 500

2
Kranik 3-kanałowy 

typu Conecta

Kranik trójdrożny do infuzji. Wykonany z poliwęglanu pozwalającego na podawanie 

tłuszczy i chemioterapeutyków. Każde wejście kranika zabezpieczone fabrycznie 

zamontowanymi koreczkami/zatyczkami opartymi na "mechanizmie wkręcania" o płynnym 

lekkim przesuwie. Pokrętlo w kolorze dowolnym, trójramienne, o wszystkich ramionach tej 

samej długości (min. 1 cm) i gładkich brzegach. Wyczuwalny oraz optyczny identyfikator 

pozycji otwarty/zamknięty. Wytrzymałość 4,5 bara. Przepływ nie mniejszy niż 650 ml/min . 

Opakowanie typu Tyvec. Sterylne.  Pakowany pojedyńczo z widoczną datą ważności, 

regulujący przepływ płynów przez poszczególne kanały· skutecznie 

odcinający/umożliwiający przepływ,  szczelny.

1 szt. szt. 5 300

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Strzykawka typu 

„Żaneta”
· sterylna, poj. 100 ml· pakowana pojedynczo w pudełkach zbiorczych 1szt. szt. 220

2
Strzykawki jednoraz. 

do insuliny 1 ml

· wyraźna, czytelna skala (np.koloru czarnego), oznaczenie wg skali 1 ml = 100 j.m. z cyfrą 

tłoczoną co 10 j.m. a podziałką co 1 j.m.· rondo tłoka ściśle przylegające do ścian 

strzykawki o płynnym przesuwie z gumową uszczelką, szczelna, przezroczysta, dokładność 

skali, typ Luer· jałowa z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu, pakowane 

jałowo z igłą lub bez igły

1 szt. szt. 100

3
Strzykawki 

jednorazowe  2 ml

Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 2 ml, typu Luer, wyraźna czytelna 

skala(np.koloru czarnego), oznaczona co 0,1ml z cyfrą tłoczoną co 1ml, skala 

odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki , rondo tłoka ściśle przylegające do 

ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta ,dokładność skali· jałowa z 

widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu· cylinder polipropylen, tłok 

polietylen, wysycone olejem sylikonowym bez lateksu

100 szt. op. 620

4
Strzykawki 

jednorazowe  5 ml

Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 5 ml, typu Luer, wyraźna czytelna skala, 

oznaczona co 0,2ml z cyfrą tłoczoną co 1ml, skala odpowiadająca pojemności nominalnej 

strzykawki,wyraźna, czytelna skala (np.koloru czarnego),  rondo tłoka ściśle przylegające 

do ścian strzykawki o płynnym przesuwie · szczelna, przezroczysta, dokładność skali,· 

jałowa z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu· cylinder polipropylen, tłok 

polietylen· wysycone olejem sylikonowym bez lateksu

100 szt. op. 620

5
Strzykawki 

jednorazowe 10 ml

Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 10 ml, typu Luer, wyraźna czytelna skala, 

oznaczona co 0,5ml z cyfrą tłoczoną co 2ml,skala odpowiadająca pojemności nominalnej 

strzykawki,wyraźna, czytelna skala (np.koloru czarnego), rondo tłoka ściśle przylegające 

do ścian strzykawki o płynnym przesuwie · szczelna, przezroczysta· dokładność skali,  

jałowa z widoczną datą wazności na pojedynczym opakowaniu· cylinder polipropylen, tłok 

polietylen, wysycone olejem sylikonowym bez lateks

100 szt. op. 350

Zakres nr 42 - Igła 

do blokad nerwów 

obwodowych

Razem:

Zakres nr 43 - 

koreczki i kraniki

Zakres nr 44 - 

strzykawki

Razem:



6
Strzykawki 

jednorazowe 20 ml

Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 20 ml, typu Luer, wyraźna czytelna skala, 

oznaczona co 1ml z cyfrą tłoczoną co 5ml, skala odpowiadająca pojemności nominalnej 

strzykawki, wyraźna, czytelna skala (np.koloru czarnego), rondo tłoka ściśle przylegające 

do ścian strzykawki o płynnym przesuwie · szczelna, przezroczysta, dokładność skali· r, 

jałowa z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu·  połączenie strzykawki z 

igłą umiejscowione  niecentralnie lub centralnie, cylinder polipropylen· tłok polietylen, 

substancja natłuszczająca - olej sylikonowy bez lateksu.

80 szt. op. 1200

7

Strzykawki 

jednorazowe 

tuberkulin. 1 ml

Strzykawki jednorazowe tuberkulinowe pojemność 1ml typu Luer  Wyraźna czytelna skala 

co 0,01 ml  (np.koloru czarnego),  tłok sztywny, twardy, rondo tłoka ściśle przylegające do 

ścian strzykawki, szczelna, o płynnym  przesuwie z gumową uszczelką wykończoną 

cylindrem wchodzącym do wylotu strzykawki umożliwiając podanie pełnej dawki leku, 

jałowa z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu. 

1 szt. szt. 16 200

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Kranik z przedłużką 

100 cm

· długość przedłużki min. 100 cm, średnica drenu 3 mm· dwa kanały zamykane 

nakrętkami, łączące przyrząd do przetaczania płynów pod kątem 90st-180st łączenie z 

kaniulą na wkręt z zatyczką, posiadający trójnik regulujący przepływ płynów i dodatkowy 

port do iniekcji; optyczny oraz wyczuwalny regulator przepływu i pozycji otwarty 

zamknięty, przedłużacz wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-

etyloheksylowych) DHP · pakowane pojedynczo, nietoksyczne, widoczna data ważności na 

opakowaniu, objętość wypełnienia 7 ml, 

1 szt. szt. 600

2
Kranik z przedłużką 

ok.. 7-10 cm

· długość przedłużki około 7-10 cm, średnica drenu 3 mm· dwa kanały zamykane 

nakrętkami, łączące przyrząd do przetaczania płynów pod kątem 90st-180st łączenie z 

kaniulą na wkręt z zatyczką, posiadający trójnik regulujący przepływ płynów i dodatkowy 

port do iniekcji, optyczny oraz wyczuwalny regulator przepływu i pozycji otwarty 

zamknięty, przedłużacz wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-

etyloheksylowych) DHP · pakowane pojedynczo, nietoksyczne, widoczna data ważności na 

opakowaniu.

1 szt. szt 400

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Strzykawki 

jednorazowe 20 ml z 

tłokiem uszczelnionym 

gumą do pomp 

infuzyjnych

strzykawka jednorazowa z gumowym tłokiem, wyraźna, czytelna skala (np.koloru 

czarnego), oznaczenie co 1 cm3 z cyfrą tłoczoną co 5 cm· rondo tłoka ściśle przylegające 

do ścian strzykawki o płynnym przesuwie · szczelna, przezroczysta, dokładność skali· typ 

Luer Lock jałowa z widoczną datą ważności na pojedynczym opakowaniu· pakowana 

pojedynczo w pudełkach zbiorczych  · połączenie strzykawki z igłą umiejscowione  

centralnie, podająca do końca płyn infuzyjny w pompach występujących na rynku 

krajowym, nietoksyczna, wolna od ftalanów, cylinder polipropylen· tłok polietylen, dla 

łatwej identyfikacji na cylindrze oznaczenia: logo producenta oraz typ strzykawki, 

uszczelniacz tłoka - guma syntetyczna bez lateksu, substancja natłuszczająca - olej 

sylikonowy. Strzykawki kompatybilne z pompami: Kwapisz 1020, Viltechmeda Aitecs 

2016, Ascor AP12 i AP22 oraz Medima S1. Ponadto, zaoferowane strzykawki muszą być 

wymienione w menu pomp, z którymi są kompatybilne.

1 szt. szt. 3600

2
Strzykawki 

jednorazowe 50-60 ml

Strzykawka jednorazowa trzyczęściowa, przeźroczysta o pojemności 50-60 ml, wyraźna, 

czytelna skala (np.koloru czarnego) oznaczoną co 1 ml z cyfrą tłoczoną co 10 ml, rondo 

tłoka ściśle przylegającego do ścian strzykawki o płynnym (łatwym) przesuwie z gumową 

uszczelką szczelne, dokładność skali, typ LUER-LOCK jałowa z widoczną datą ważności 

na pojedynczym opakowaniu, pakowana pojedynczo w pudełkach zbiorczych, połączenie 

strzykawki z igłą umiejscowione centralnie· podające do końca płyn infuzyjny , dla łatwej 

identyfikacji na cylindrze oznaczenia: logo producenta oraz typ strzykawki, cylinder i tłok 

polipropylen· uszczelniacz tłoka – guma syntetyczna bez lateksu, substanacja 

natłuszczająca - olej sylikonowy. Strzykawki kompatybilne z pompami: Kwapisz 1020, 

Viltechmeda Aitecs 2016, Ascor AP12 i AP22 oraz Medima S1. Ponadto, zaoferowane 

strzykawki muszą być wymienione w menu pomp, z którymi są kompatybilne.

1 szt. szt. 6 800

Zakres nr 46 - 

strzykawki do 

pomp infuzyjnych, 

kompatybiline z 

pompami 

infuzyjnymi 

producentów: 

Medima, Ascor, 

Kwapisz,  Promed, 

Aitecs 2016

Razem:

Zakres nr 44 - 

strzykawki

Zakres 45 - Kranik 

z przedłużką

Razem:



3

Strzykawki 

jednorazowe 50 ml 

ciemne

do podawania leków wymagających osłony przed światłem, strzykawka jednorazowa 

trzyczęściowa, przeźroczysta o pojemności 50 ml, wyraźna, czytelna skala (np.koloru 

czarnego) oznaczoną co 1 ml z cyfrą tłoczoną co 10 ml wyraźna, czytelna skala, rondo 

tłoka ściśle przylegającego do ścian strzykawki o płynnym (łatwym) przesuwie z gumową 

uszczelką szczelne, dokładność skali, typ LUER-LOCK jałowa z widoczną datą ważności 

na pojedynczym opakowaniu, pakowana pojedynczo w pudełkach zbiorczych, połączenie 

strzykawki z igłą umiejscowione centralnie· podające do końca płyn infuzyjny, dla łatwej 

identyfikacji na cylindrze oznaczenia: logo producenta oraz typ strzykawki, cylinder i tłok 

polipropylen uszczelniacz tłoka – guma syntetyczna bez lateksu, substanacja natłuszczająca 

- olej sylikonowy. Strzykawki kompatybilne z pompami: Kwapisz 1020, Viltechmeda 

Aitecs 2016, Ascor AP12 i AP22 oraz Medima S1. Ponadto, zaoferowane strzykawki 

muszą być wymienione w menu pomp, z którymi są kompatybilne.

1 szt. szt. 800

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 47 - 

szczoteczka do 

mycia rąk
1

Szczoteczka do 

chirurgicznego mycia 

rąk

wykonana z tworzywa sztucznego, jednorazowa, dwustronna: miękkie włosie/gąbka, 

nieprofilowana po stronie myjącej (szczecinki jednakowej długości), Pojedynczo 

pakowana, szczelne opakowanie, łatwe do otwarcia, wykonana z tworzywa sztucznego. 

Sterylna - długi termin ważności. Szczoteczka sucha, bez nasączenia.Opakowanie zbiorcze 

służące jako podajnik szczoteczek. 

1 szt. szt. 5 200

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 48 

obłożenie foliowe

1
Obłożenie foliowe do 

operacji

Typu „STERI - DRAPE”· wykonana z poliestru lub poliuretanu, przeznaczona do 

długotrwałych zabiegów, powierzchnia lepna  30-35 cm  x 30-35 cm (+/- 5 cm) z 

marginesem bez powierzchni lepnej, sterylne · długi termin ważności · pakowane 

pojedynczo w folię lub opakowanie foliowo-papierowe lub papierowo-papierowe · dobrze 

przylegające do materiału i skóry · wytrzymałe na wilgoć (nie mogą odklejać się w czasie 

operacji). Dobrze przylegające, możliwość dopasowania do nierównej powierzchni ciała 

(np. duży brzuch). 

1 szt. szt. 2 400

~~

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 49 - 

pokrowce
1

Pokrowiec foliowy na 

przewody

jednorazowego użycia sterylny - długi termin waznosci teleskopowo złożony z taśmami 

klejącymi do mocowania na końcówkach wymiary 16 x 200cm pojedynczo pakowany 

czytelnie oznakowany opakowanie przezroczyste co najmniej z jednej strony

1 szt. szt. 600

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Worek ekstakcyjny 

200ml

Worek ekstrakcyjny:· do trokara 10 mm,· średnica po otwarciu - 5 cm,· pojemność 

robocza min. 200 ml, sterylny, z długim terminem ważności. Łatwy w użyciu
1 szt. szt. 120

2
Worek ekstakcyjny 

800ml

Worek ekstrakcyjny:· do trokara 10 mm,· średnica po  otwarciu - 10 cm,· pojemność 

robocza – min. 800 ml; sterylny, z długim terminem ważności. Łatwy w użyciu. 
1 szt. szt. 30

Razem:

Zakres nr 46 - 

strzykawki do 

pomp infuzyjnych, 

kompatybiline z 

pompami 

infuzyjnymi 

producentów: 

Medima, Ascor, 

Kwapisz,  Promed, 

Aitecs 2016

Razem:

Zakres nr 50 - 

worki ekstrakcyjne

Razem:

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 51- 

worki na mocz 1

1

Worki na mocz dla 

niemowląt uniwersalne 

dla obu płci

Worek na mocz dla niemowląt uniwersalny, jednakowy dla chłopców i dziewczynek: 

· jednorazowego użytku, jałowe,

· pakowane pojedynczo z widoczną na opakowaniu datą ważności,

·  z możliwością przyklejania do ciała dziecka, klej delikatny, dobrze mocujący do skóry, 

nie powodujący odparzeń naskórka, nie uczulający,

· nietoksyczne, przezroczyste, wykonane z bardzo miękkiego, cienkiego materiału, bez 

gąbki wokół otworu.

materiał nie powodujący zadrapań naskórka.

1 szt. szt. 4 000

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 52 - 

worki na mocz 2

1
Worki na mocz 

sterylne

pojemność od 1500ml – 2000ml, z zastawką antyzwrotną,sterylne· skala czytelna malejąca 

co 100 ml  z cyfrą tłoczoną co 200 ml lub 500 ml· worek foliowy, trwały, miękki;dren 

miękki nie zaginajacy się,  długość drenu nie mniej niż  90 cm; końcówka drenu 

usztywniona, karbowana o zwężonym końcu szczelnie łącząca cewnik typu FOLEY’a; 

szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego dł. ok. 7 cm, z portem 

do pobierania próbek moczu, z możliwością podwieszania do standardowych wieszaków, 

tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualizację, opakowanie papier-folia., długi termin 

ważności;

1 szt. szt. 4000

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Wzierniki 

jednorazowego użytku 

Cusco  L

plastikowe, plastik przezroczysty· odporne na złamanie, bez możliwości rozmontowania na 

części, pakowane pojedynczo opakowanie foliowo-papierowe, opakowanie łatwe w 

otwarciu· Duża możliwość regulacji rozwierania, możliwość szybkiego, maksymalnego 

rozwarcia łyżek, łatwego do zablokowania, zablokowanie poprzez zatrzask (bez 

konieczności skręcania), łyżki rozwierają się bez zbednych luzów, Rozmiar L: długość 

łyżki min. 110 mm, szerokość łyżki ok. 30 mm, zatrzask/blokada rozwarcia w kolorze 

odrożniającym rozmiar L od pozostałych zaoferowanych w niniejszym zakresie rozmiarów 

wzierników, z zaznaczonym terminem ważności, sterylne lub czyste biologicznie, o 

gladkich krawędziach

1 szt. szt. 240

2

Wzierniki 

jednorazowego użytku 

Cusco  M

plastikowe, plastik przezroczysty· odporne na złamanie, bez możliwości rozmontowania na 

części, pakowane pojedynczo opakowanie foliowo-papierowe, opakowanie łatwe w 

otwarciu· Duża możliwość regulacji rozwierania, zablokowanie poprzez zatrzask (bez 

konieczności skręcania), łyżki rozwierają się bez zbednych luzów, możliwość, szybkiego, 

maksymalnego rozwarcia łyżek, łatwego do zablokowania, Rozmiar M: długość łyżki min. 

110 mm, szerokość łyżki ok.27 mm, zatrzask/blokada rozwarcia w kolorze odróżniającym 

rozmiar M od pozostałych zaoferowanych w niniejszym zakresie rozmiarów wzierników, z 

zaznaczonym terminem ważności, sterylne lub czyste biologicznie, o gladkich krawędziach

1 szt. szt. 16 000

3

Wzierniki 

jednorazowego użytku 

Cusco  S

plastikowe, plastik przezroczysty·odporny na złamanie· bez możliwości rozmontowania na 

części· pakowane pojedynczo, opakowanie foliowo-papierowe, opakowanie łatwe w 

otwarciu, Duża możliwość regulacji rozwierania, zablokowanie poprzez zatrzask (bez 

konieczności skręcania), łyżki rozwierają się bez zbednych luzów, możliwość, szybkiego, 

maksymalnego rozwarcia łyżek, łatwego do zablokowania,  rozmiar S: długość łyżki ok. 

110 mm, szerokość łyżki ok. 25 mm; zatrzask/blokada rozwarcia w kolorze odrożniającym 

rozmiar S od pozostałych zaoferowanych w niniejszym zakresie rozmiarów wzierników, z 

zaznaczonym terminem ważności, sterylne lub czyste biologicznie, o gladkich krawędziach. 

1 szt. szt. 12 500

4

Wzierniki 

jednorazowego użytku 

Cusco  XS

plastikowe, plastik przeźroczysty, odporny na złamanie, bez możliwości rozmontowania na 

części, pakowane pojedynczo, opakowanie łatwe w otwarciu, duża możliwość regulacji 

rozwierania, zablokowanie poprzez zatrzask (bez konieczności skręcania), łyżki rozwierają 

się bez zbędnych luzów, możliwość, szybkiego maksymalnego rozwarcia łyżek, łatwego do 

zablokowania, rozmiar XS,  zaznaczonym terminem ważności, czyste biologicznie lub 

sterylne, o gładkich krawędziach- dł. łyżki ok 110 mmm, szerokość łyżki ok. 20 mm. 

Zatrzask w kolorze odrożniającym rozmiar XS od pozostałych zaoferowanych w 

niniejszym zakresie rozmiarów wzierników.

1 szt. szt. 100

Razem:

Razem:

Zakres nr 53 - 

wzierniki



5

Wzierniki 

jednorazowego użytku 

Cusco  XXS

plastikowe, plastik przeźroczysty, odporny na złamanie, bez możliwości rozmontowania na 

części, pakowane pojedynczo, opakowanie łatwe w otwarciu, duża możliwość regulacji 

rozwierania, zablokowanie poprzez zatrzask (bez konieczności skręcania), łyżki rozwierają 

się bez zbędnych luzów, możliwość, szybkiego maksymalnego rozwarcia łyżek, łatwego do 

zablokowania, rozmiar XXS,  zaznaczonym terminem ważności, czyste biologicznie lub 

sterylne, o gładkich krawędziach, szerokość łyżki ok. 15 mm. Zatrzask w kolorze 

odrożniającym rozmiar XXS od pozostałych zaoferowanych w niniejszym zakresie 

rozmiarów wzierników. 

1 szt. szt. 50

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Samonapełniająca się 

komora nawilżacza 

Fischer &Pykel

czysta mikrobiologiczne, jednorazowa, nietoksyczna, każda komora pakowana pojedynczo, 

do nawilżacza  Fisher & Pykel typu MR 410.samo napełniająca sięz zaznaczeniem 

poziomu wody

op.-1 szt. szt. 300

2
Zestaw oddechowy do 

respiratora

Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów  Babylog 8000, Infinity C500, 

posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej. Część wydechowa wykonana z 

materiału mikrocell, umożliwiającego pochłanianie wilgoci. Układ oddechowy z dwoma 

kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa 

oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów 

umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów 

powyżej 4L/min. Wejście w grzałce zawierające trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło 

podłączenie czujnika temp. stosowanego do modelu nawilżacza MR850 ARU, MR730 

firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem 

wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu 

oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym 

opakowaniu.

op.-1 szt. szt. 160

3

Układ oddechowy do 

resuscytacji 

nieagresywnej

kompatybilny z inkubatorem otwartym Panda, Fisher&Payker oraz urządzeniem Neopuff 1 szt. szt. 30

4

Maska twarzowa 

rozmiar S

Maska do resuscytacji noworodków przy pomocy worka Ambu, średnica 42 mm, 

wykonana z miękkiego silikonu, atraumatyczna, dobrze dopasująca się do twarzy dziecka, 

czysta biologicznie, możliwość sterylizowania.

1 szt. szt. 20

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1 Żel do EKG 250 g 

· bierny chemicznie, neutralny odczyn pH· niedrażniący skóry pacjenta· o przyjemnym 

zapachu lub bezwonny· bezbarwny, o jednolitej konsystencji żelu· butelki do 250 g z 

materiału umożliwiającego łatwe wyciskanie żelu· butelka z nakrętką z nasadką 

posiadającą otwór· na butelce etykieta o zawartości i terminie ważności żelu· czysty 

biologicznie

1 szt. szt. 10

2 Żel do KTG 500g

· bierny chemicznie, neutralny odczyn Ph· niedrażniący skóry pacjenta· o przyjemnym 

zapachu lub bezwonny· bezbarwny, o jednolitej konsystencji żelu·  butelki po 500 g z 

materiału umożliwiającego łatwe wyciskanie żelu· butelka z nakrętką z nasadką 

posiadającą otwór· na butelce etykieta odporna na wilgoć z informacją o zawartości i 

terminie ważności żelu, czysty biologicznie

1 szt. szt. 850

Razem:

Zakres nr 54 - 

akcesoria do 

wspomagania 

oddychania 

Razem:

Zakres nr 55 - żele

Razem:

Zakres nr 53 - 

wzierniki



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 
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Zakres nr 56 - 

zestaw do nakłucia 

jamy brzusznej

1

Zestaw do nakłucia 

jamy brzusznej typu 

Peritofix

Zestaw jałowy, pakowany pojedynczo. Opakowanie foliowo-papierowe z oznaczoną datą 

ważności.

Zestaw składa się z trzech elementów: ostrze z nasadką, troakar (igła), cewnik do 

wprowadzenia do jamy brzusznej (do odebrania płynu).

Ostrze typu bagnecik wmontowane w plastikową nasadkę nr 11.

Troakar (igła) długości 12 cm zakończona okrągłym uchwytem o średnicy 3 cm.

Igła osłonięta drenem zakończonym ogranicznikiem opierającym się na powłoce skórnej o 

wym. 1x1 cm.

Dren osłaniający igłę przezroczysty, a końcówką typu luer, ostrze igły osłonięte plastikową, 

przezroczystą otuliną łatwą do ściągnięcia. 

Cewnik wykonany z tworzywa przezroczystego, giętkiego, niepodatnego na załamywanie , 

jeden z biegunów drenu zaokrąglony, nakłuwany na odcinku 7 cm, w odstępach 0,5 cm, 

drugi biegun cewnika z końcówką typu luer, zakręconą koreczkiem.

1 szt. szt. 5
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Zakres nr 57 - 

Maska 

nadkrtaniowa I-

GEL 

1 Maska nadkrtaniowa I-

GEL

Jednorazowego użytku. Do stosowania w przestrzeni nadgłośniowej. Wykonana z 

medycznej jakości termoplastycznego miękkiego przezroczystego elastomeru 

przypominającego żel. Wyposażona w kanał do odsysania treści żołądkowej z kodem 

kolorystycznym do identyfikacji rozmiaru. Łącznik 15 mm, zintegrowane zabezpieczenie 

przed przygryzieniem, blokada nagłośni, nienadmuchiwany mankiet uszczelniający. 

Rozmiar 3-4-5. 

szt. szt. 35

~~
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Zakres nr 58 - 

pojemnik na siarę 

1

Jednorazowy pojemnik 

na siarę do laktatora 

typu Medela

jałowy, pakowany pojedynczo, wykonany z tworzywa sztucznego dopuszczonego do 

przechowywania siary i pokarmu kobiecego, posiadający certyfikat 

bezpieczeństwa,pojemność około 20-40 ml, z nakrętką, dno z zagłębieniem 

umożliwiającymnabranie zawartości w całości strzykawką. kompatybilny z osobistą 

końcówką laktatora typu Medela.

2 szt. op. 20

~~
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1

Zawór dostępu 

żylnego typu 

POSSIFLOW

Sterylny, przezroczysty, wolny od ftalanów, pojedynczy, zawór luer - lock z 

samouszczelniającym się korkiem bez przedłużenia, dostosowany do podawania leków i 

pobierania krwi, z przepływem nie mniejszym niż 30 l/godzinę oraz bez wewnętrznych 

elementów mechanicznych

1 szt. szt. 6900

2

Aparat do pobierania 

płynów z butelek - 

Zatyczka typu Mini-

Spike Plus

jednorazowy,  sterylny, łatwy w obsłudze przy wielokrotnym pobieraniu płynów z butelki, 

palstikowy ze szczelną zatyczką i filterm chroniacym przed zanieczyszczeniami 

bakteryjnymi i cząsteczkowymi z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem, 

kompatybilne ze strzykawkami Luer Lock, niepowodujące zasysania butelki z płynem

1 szt. szt. 3 200
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Zakres nr 60 - 

opaski ochronne

1

Opaska ochronna dla 

niemowląt, różne 

rozmiary

stosowane do fototerapii, ramka w kształcie oprawek do okularów uszczelniona dookoła 

oczodołów, chroniąca gałki oczne przed uciskiem,  eliminująca wszelkie przenikanie 

światła, cała powłoka na oczy wykonana z bardzo miękkiego hypoalergicznego materiału z 

regulowanym paskiem (np. na rzepy) utrzymującym i dobrze mocującym okularki we 

właściwej pozycji. W rozmiarach S, M.

1 szt. szt. 2 500

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 59 - 

akcesoria różne 1
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Zakres nr 61 

Elektroda do 

defibrylatora AED

1
Elektroda do 

defibrylatora AED

Elektrody typu DDP-100A, przeznaczone do użycia z defibrylatorem 

AED Defibtech LIFELINE.                                                                    Jednorazowego 

użytku. Dla pacjentów dorosłych. 

Elektrody posiadające minimum dwuletni okres ważności.

Elektrody zapakowane w pojedyncze, szczelnie zamknięte opakowania, z wystającą 

złączką i kablem. Oznakowane numerem serii i datą ważności. 

1 para para 2
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1

Układ oddechowy do 

aparatu do 

znieczulenia dla 

dorosłych

Układ oddechowy dla dorosłych z PE, rozciągliwego, dwie rury o długości po 

rozciągnięciu min. 1,8 m zachowujące pamięć kształtu, średnicy 22 mm, kominek 22 

mmM i 15 mmF do połączenia z rurką intubacyjną, trójnik Y 22mmM i 15mmF, złączka 

prosta do worka oddechowego, dodatkowa rura rozciągliwa o długości po rozciągnięciu 

min. 1,5 m, worek bezlateksowy o poj. 2-3L. Rura worka, worek i konektor nie połączone. 

Jednorazowy, czysty mikrobiologicznie lub sterylny. 

1 szt. szt. 400

2

Układ oddechowy do 

aparatu do 

znieczulenia dla 

dorosłych

Układ oddechowy, jednorurowy dwuświatłowy (rura dzielona wewnętrzną membraną) o 

średnicy 22 mm i długości min. 180 cm z kolankiem 90st., port kapno, dodatkowa rura 

rozciągliwa o długości po rozciągnięciu min. 150 cm zachowująca pamięć kształtu, worek 

bezlateksowy z 2-3L, złączka prosta 22 mmM - 22 mmM, jednorazowy, czysty 

mikrobiologicznie lub sterylny. 

1 szt. szt. 200
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1 Wapno sodowane

Wapno sodowane do absorbcji dwutlenku węgla z indykatorem barwy, nie zawierające 

wodorotlenku potasu, nie pylące, wysoki stopień absorpcji CO2 min 125l/kg, wilgotność 

12 do 19%, postać - cylindryczne granulki w białym lub zbliżonym do białego kolorze 

zmieniające kolor na fioletowy, opakowania 4,5 kg, długi termin ważności

4,5kg op. 20

2
Filtry do pojemnika na 

wapno absorbcyjne

Filtry do aparatu do znieczulania AESPIRE firmy Promed. Niesterylne jednorazowe, 

wykonane z gąbki
40 szt. op. 8
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Zakres nr 64 - 

pipella
1 Pipella

Cienka, giętka kaniula z polipropylenu, z tłoczkiem w środku, o tępej, zaokrąglonej 

końcówce, 23,5 cm długości, śr. wew. 2,6 mm i zew. 3,1 mm. Przy wyciąganiu tłoczka, w 

środku kaniuli wytwarza się podciśnienie, umożliwiające zasysanie tkanki.

1 szt. szt. 5
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Zakres nr 65 - 

woda sterylna
1

Woda sterylna do 

dozownika tlenu 

pojemnik z gwintem 3/8 cala, o pojemności około 340 ml jednorazowego użytku typu 

Aqua pak
1 szt. szt. 700

Razem:

Razem:

Zakres nr 63 - 

wapno, filtry do 

pojemnikana 

wapno

Razem:

Razem:

Zakres nr 62 - 

Układ oddechowy 

do aparatu do 

znieczulenia dla 

dorosłych
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1
Pieluchomajtki dla 

dorosłych

typu super seni, rozmiar L, od 110 cm do 150 cm nie uczulające, dobrze dopasowujące się 

w talii, jednorazowe, przewiewne (przepuszczające powietrze na całej powierzchni 

produktu), z miękkiego materiału, nie uciskające gumki, anatomiczny kształt 

- szt. 4 000

2 Pieluchy typu Bella
pieluchy jednorazowe - podkłady higieniczne przeznaczone dla kobiet w okresie połogu, 

typu Bella, pakowane po 10 szt. Wymiary wkładu:  10 cm x 32 cm (+/- 2 cm). 
10 szt. op. 840
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Zakres nr 67 - 

Podkład 
1

Podkład jednorazowy 

wysokiej chłonności

90x60cm zewnętrzna warstwa z miękkiej nieprzepuszczającej folii

wewnętrzna warstwa z miekkiej łatwo wchłanialnej na całej powierzchni włókniny

warstwa chłonna z miękkich warstw celulozy, nie ulegająca zbryleniu

- szt. 9 600
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Zakres nr 68 - 

serwety z fizeliny 1 Serweta z fizeliny jednorazowa 70x40, grubość fizeliny .25", kolor biały - szt. 2500
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1

Przetwornik do 

inwazyjnego pomiaru 

ciśnienia kwi dla 

dorosłych

dla dorosłych, jednorazowy, do inwazyjnego pomiaru ciśnienia do monitorów firmy: Datex 

Ohmeda i Philips, kompatybilny z kablem Reusable Transpac4
1 szt. szt. 5

2

Przetwornik 

pediatryczny do 

inwazyjnego pomiaru 

ciśnienia

pediatryczny, jednorazowy,do inwazyjnego pomiaru ciśnienia kompatybilny z monitorem 

Philips IntelliVue MP50, kompatybilny z kablem do monitora tpu Reusable Transpac4
1 szt. szt. 110

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 66 - 

pieluchy

Razem:

Zakres nr 69 - 

przetwornik do 

inwazyjnego 

pomiaru ciśnienia 
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Zakres nr 70 -  

osłonki do 

czujników 

temperatury 

głębokiej

1

Osłonka do czujników  

temperatury głębokiej 

(rektalnej) 

do osłaniania czujników mierzących głęboką  temperaturę ciała dziecka

jednorazowa

czysta biologicznie

wykonana z dwóch warstw cienkiej folii:

   pierwsza warstwa zewnętrzna dł ok. 148 mm i szer ok.33 

   mm pełni rolę opakowania,

  druga warstwa wewnętrzna dł ok. 135 mm i szer ok.20 mm

  zwężająca się ku dołowi pełni rolę osłonki czujnika, 

  wykonana jest z bardzo cienkiej i bardzo miękkiej folii nie 

  powodującej uszkodzeń śluzówki odbytu

1000 szt. op 1
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1
Żel do USG 

AQUASONIC 5L

wodny roztwór, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niedrażniący, wolny od aldehydu 

mrówkowego, widoczna data ważnosci, opakowanie po 5 l z materiału umożliwiającego 

łatwe wyciskanie  żelu z dołączoną butelką 0,250 l; 

5l szt. 75

2
Żel sterylny do badań 

USG

Nie zawierający aldehydów i nie podrażniający skóry. Barwy niebieskiej, pozbawiony 

aromatów.  Hypoalergiczny. Całkowicie wodny roztwór nie pozostawiający zabrudzeń na 

ubraniach, bezpieczny dla głowic i przetworników USG. Żel sterylny, 20 g w opakowaniu. 

Opakowanie saszetka, podwójnie pakowana.

48 saszetek op. 1
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1 Czepek kompatybilne z systemem Cool Cap, w rozmiarach "S"  "M"   "L" 1 szt. szt. 6

2
Zestaw czujników 

temperatury
w zestawie czujnik temp rektalnej-1 szt i powierzchniowej- 2 szt, jednorazowe 3 szt. op. 3

3 Elektrody EEG igłowe, w komplecie 3 szt, jednorazowe, sterylne  3 szt. op. 40

4 Żel do peelingu skóry 
Do przygotowania skóry glowy przed założeniem elektrod EEG, delitatny i skuteczny,w 

tubce
1 szt. szt. 1

5 Elektrody EEG przezskórne, jednorazowe, czyste biologicznie, w komplecie 3 szt. 3 szt. op. 15

6

Materacyk do 

selektywnego 

chłodzenia ciała 

noworodka

Materacyk do selektywnego chłodzenia ciała noworodka jednorazowego użytku typu 

Aquawrap przeznaczony do aparatu Tecotherm firmy Inspiration Healthcare.

Dwa węże z końcówkami samozaciskowymi, wtyczki na szybkozłączki, powierzchnia 

materacyka perforowana.

3 szt. op. 3
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Zakres nr 73 - 

Przedłużacz linii 

infuzyjnej 1

Przedłużacz linii 

infuzyjnej

W systemie bezigłowym, dwukanałowy, z drenem Y o małej średnicy, jednorazowy, 

nietoksyczny, długość drenu przedłużającego około 7-10 cm, objętość wypełnienia około 

0,3 – 0,5 ml,  zastawki dostępu bezigłowego z systemem zabezpieczającym przed 

cofaniem się krwi, oraz z zastawką przeciwzwrotną,. 

1 szt. szt. 240

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 72 - 

akcesoria do 

systemu Cool Cap

Zakres nr 71 - , żel 

do USG
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1
Worek do żywienia 

pozajelitowego 

pojemność worka 250, 500 ml, sterylny, pakowany pojedyńczo, opakowanie łatwe do 

sterylnego otwarcia, widoczna data ważności na pojedyńczym opakowaniu
1 szt. szt. 100

2 Biureta

biureta z kilkoma wyjściami,  pojemność biurety min 150 ml, sterylna, pakowana 

pojedyńczo, opakowanie łetwe do sterylnego otwarcia, widoczna data ważności na 

pojedyńczym opakowaniu. W komplecie łącznik biureta/worek żp

1 szt. szt. 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 75 - 

zestawy do 

cewnikowania żył

1

Zestaw do 

cewnikowania żył 

centralnych metodą 

Seldingera

Sterylne, jednorazowe. Cewnik trójświatowy wykonany z poliuretanu kontrastujący w rtg. 

Rozszerzało naczyniowe, prowadnica druciana zakończona kształtem litery J. Aparat 

wprowadzający np. typu „Venaguide”, kaniula wprowadzająca z zaworem bocznym. 

Strzykawka , zacisk suwakowy. Dodatkowy system mocowania, urządzenie zamykające 

światło cewnika zatrzaskiem kulkowym. Termin ważności minimum 3 lata. Zestawy o 

grubości cewnika 7 Fr/20 cm  i 7 Fr/15 cm.

1 szt. szt. 5

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres  nr 76 - 

łyżki do 

laryngoskopu do 

rękojeści 

standardowej

1

Łyżka do 

laryngoskopu do 

rękojeści standardowej 

(żarówkowej)

Rozmiary: 0, 00. Jednorazowa, pakowana pojedyńczo, z widoczną datą ważności 1 szt. szt. 10

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Maska krtaniowa do 

trudnych intubacji 

(LMA fastrach) rozm. 

4 i 5

Jednorazowa, z żelem wodochłonnym i strzykawką w jednym opakowaniu, z możliwością 

intubacji pacjenta, z pompowanym mankietem, luźnym niewbudowanym drenem i 

zabezpieczeniem przed wklinowaniem się nagłośni, trwale odkształcona z uchwytem 

ułatwiającym wprowadzenie, sterylna, długi termin ważności. Rozmiary: 4 (50 - 70 kg), 5 

(70 - 100 kg).

1 szt. szt. 2

2

Rurka intubacyjna 

(LMA fastrach) nr 6,5 

mm, 7,0 mm, 7,5 mm

Do użycia z maską krtaniową typu fastrach rozmiar 4 i 5. Jednorazowa, zbrojona, 

silikonowa, z mankietem PCV i jednorazowym stabilizatorem w komplecie. Rozmiary 6,5 

mm, 7,0 mm, 7,5 mm. Sterylna, długi termin ważności. 
1 szt. szt. 2

3 Zestaw do konikotomii
Zestaw do bezpiecznej konikotomii, typu QUICKTRACH, bez konieczności nacięcia 

skóry, sterylny, dla dorosłych, długi termin ważności. 
1 zestaw op. 2

4

Maski krtaniowe 

(LMA supreme) z 

dostępem 

gastrycznym, rozm. 4 i 

5

Jedrnorazowa, z kanałem gastrycznym umożliwiającym wprowadzenie sondy do żołądka o 

rozmiarze min. 14 cm, z pompowanym mankietem, wyprofilowana w kąt około 90 stopni. 

Z możliwością wentylacji w czasie zabiegu ciśnieniem dodatnim o wartości ok.. 30 cm 

H2O. Z luźnym niewbudowanym drenem do napełnienia mankietu, z blokadą zgryzu oraz 

uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Sterylna, długi termin ważności. Rozmiary: 4 (50 - 

70 kg), 5 (70 - 100 kg).

1 szt. szt. 2

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 77 

akcesoria do 

intubacji 

Zakres nr 74 - 

akcesoria do 

żywienia 

pozajelitowego 

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 78 - 

Rurka krtaniowa 

(LT-D)

1
Rurka krtaniowa (LT-

D)

Jednorazowa, wykonana z przeźroczystego PCV, bez domieszki latexu. Jednoświatłowa z 

dwoma mankietami wysokociśnieniowymi, z zagryzakiem, taśmą mocującą i strzykawką. 

Umożliwiająca intubację bez użycia instrumentów. Rozmiar 4 dla dorosłych. Sterylna, 

pakowana pojedyńczo. Długi termin ważności. 

1 szt. szt. 2

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 79 - żel 

do cewnikowania 

pęcherza 

moczowego

1
Żel do cewnikowania 

pęcherza moczowego

Sterylny (długi termin ważności). Rozpuszczalny w wodzie. Bezbarwny. Przezroczysty. Z 

dodatkiem Lidocainy (środek znieczulający). Z dodatkiem Chlorhexydyny (środek 

antyseptyczny). W ilości 5-6 ml żelu w jednym opakowaniu. Pakowany pojedynczo: 

opakowanie zewnętrzne czytelnie oznakowane, umożliwiające wygodne otwarcie bez 

możliwości zainfekowania aplikatora z żelem; opakowanie wewnętrzne w formie ampułko-

strzykawki, przezroczyste, wygodne podczas użycia. 

25 szt. op.  110

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Dren płuczący z igłami 

do histeroskopii

Zestaw drenów płuczących do endomatu Hamou. Jendorazowy, sterylny, długi termin 

ważności, opakowanie papier-folia. Dwa dreny o śr. 5 mm. Jeden fragment drenu 

przeznaczony do ułożenia na rolkach pompy. Jeden koniec drenu zaopatrzony w dwie igły 

do wkłucia w płyny infuzyjne. Drugi koniec drenu dopasowany do narzędzia ssąco-

płuczącego sr. 5 mm. Każdy zestaw drenów pakowany osobno.  

10  zestawów op. 36

2
Dren płuczący z igłami 

do laparoskopii

Zestaw drenów płuczących do endomatu Hamou. Jendorazowy, sterylny, długi termin 

ważności, opakowanie papier-folia. Dwa dreny o śr. 5 mm. Jeden fragment drenu 

przeznaczony do ułożenia na rolkach pompy. Jeden koniec drenu zaopatrzony w dwie igły 

do wkłucia w płyny infuzyjne. Drugi koniec drenu dopasowany do narzędzia ssąco-

płuczącego sr. 5 mm. Każdy zestaw drenów pakowany osobno.

10 zestawów op. 22

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 81 - 

Resuscytator
1 Resusytator

Rozmiary: noworodkowy i pediatryczny. Jednorazowy, pakowany pojedyńczo. Zastawka 

ciśnienia dodatniego w komplecie. 
1 szt. op. 10

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 82 - 

Worek izolacyjny
1

Worek izolacyjny 

neonatologiczny

Sterylny. Jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo, z widoczną datą ważności na 

opakowaniu. Polietylenowy, hermetycznie zamykany z centralnym otwieraniem  

zapewniającym łatwy dostęp do dziecka, owijający dziecko, zapobiegający utracie ciepła, z 

kapturkiem okrywającym głowę dziecka. Różne rozmiary.

1 szt. op. 100

Razem:

Razem:

Zakres nr 80 - 

dreny płuczące do 

endomatu

Razem:

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 83 - 

Kaniula dożylna 

26G

1
Kaniula dożylna  26 G 

bez portu

Kaniula dożylna pediatryczna bez portu. Wykonana z poliuretanu. Wyposażona w uchwyt 

ułatwiający wprowadzenie kaniuli do żyły. Igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, 

przezroczysta komora kontrolna, elastyczne skrzydełka z możliwością do przyszycia, o 

rozstawie około 20mm i gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry. Gładka 

powierzchnia kaniuli. Cienkościenny cewnik kaniuli posiadający paski kontrastujące w 

promieniach RTG. Atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka. Filtr 

hydrofobowy. Sterylna. Nietoksyczna, apirogenna. Pakowana pojedynczo. Opakowanie 

jednostkowe umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli. 

1 szt. op. 750

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Cewnik NELATON nr 

6

· materiał PCV medyczny, odporny na złamania i skręcenia, wolny od ftalanów,  jałowy, 

jednorazowego użytku· nietoksyczny, przezroczysty dren umożliwiający kontrolę 

wzrokową, zakończony okrągło z dwoma otworami z boku, długości 40 cm, miękki, 

pakowany pojedynczo w papier-folia z widoczną datą ważności, zgrzew pozwalający na 

sterylne otwarcie cewnika rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika. 

Wygodne kodowanie rozmiarów: kolorystyczne na łączniku, numeryczne na opakowaniu. 

1 szt. szt. 45

2
Cewnik NELATON nr 

8

· materiał PCV medyczny, odporny na złamania i skręcenia, wolny od ftalanów,  jałowy, 

jednorazowego użytku· nietoksyczny, przezroczysty dren umożliwiający kontrolę 

zwrokową, zakończony okrągło z dwoma otworami z boku, długości 40 cm, miękki, 

pakowany pojedynczo w papier-folia z widoczną datą ważności, zgrzew pozwalający na 

sterylne otwarcie cewnika rozmiar opakowania dostosowany do długości cewnika. 

Wygodne kodowanie rozmiarów: kolorystyczne na łączniku, numeryczne na opakowaniu. 

1 szt. szt. 100

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Wkładka domaciczna 

miedź

Wewnątrzmaciczny środek do użycia, złożony z dwóch elastycznych ramion polietylenu 

wystajacych z pionowej osi, nie przepuszczających promieniowania, dzięki siarczanowi 

baru i otoczony skretką z drutu miedzianego o powierzchni 380 mm i wyposażony w 

pojedyncza nitkę nylonową u podstawy wkładki. Standardowa UT 380 przystosowana do 

jamy macicy o głębokości 7 cm lub więcej. Krótka UT 380 przystosowana do jamy macicy 

o głębokosci mniejszej niż 7 cm. Pakowana pojedynczo, sterylna. Widoczna data ważności. 

1 szt. op. 8

2
Wkładka domaciczna 

srebro

Wewnątrzmaciczny środek do użycia, złożony z dwóch elastycznych ramion polietylenu 

wystajacych z pionowej osi, nie przepuszczających promieniowania, dzięki siarczanowi 

baru. Trwały, srebny rdzeń  o średnicy 0,2  mm. Odporny na korozje i fragmentację. 

Materiał bez pigmentów i barwiników. wyposażony w pojedynczą nitkę nylonową u 

podstawy wkładki. Standardowa dł do 32 mm, szerokość do 32 mm, Krótka wkładka dł. 

do 28 mm, szerokość do 28 mm. Pakowana pojedynczo, sterylna. Widoczna data 

ważności.

1 szt. op. 1

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 85 - 

wkładki 

domaciczne

Zakres nr 84 - 

Cewniki nelaton, 

różne rozmiary



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 86 -

worki na 

wymiociny

1 Worki na wymiociny

Jednorazowy, plastikowy worek z podziałką umożliwiającą kontrolę utraty płynów, nawet 

przy małej objętości wymiocin. Pojemność ok.. 2000 ml. Z wmontowanym plastikowym, 

trójkątnym sztywnym pierścieniem dopasowanym do kształtu twarzy. Zaczep 

umożliwiający zamykanie zawartości worka, chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami i 

wylaniem zawartości. Bez żelu. 

szt. 2400

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 87 - 

wymienna 

końcówka do 

przewodu pompy 

infuzyjnej

1

Wymienna końcówka 

do przewodu pompy 

inf. z zaworem 

jednokierunkowym

Krótki przewód wyposażony w zawór jednokierunkowy zaprojektowany tak aby pasował 

pomiędzy przewód pompy i cewnik. Konstrukcja konektora zabezpiecza przewód pompy 

przed cofaniem się płynów z cewnika. Jednorazowy, sterylny.  Kompatybilna ze sprzętem 

Andromeda.

1 szt. szt. 20

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 88 - 

Serweta pod 

pśladki

1

Serweta pod pośladki 

do przechwytywania 

płynów

w kształcie stożka z wkładką modelującą,z włókniny dwuwarstowej polipropylenowo-

polietylenowej o gramaturze min. 60g/m2, z częścią podpośladkową o dł. 35 cm, bez 

przylepca, całkowita długość 113 cm, szerokość 90 cm. Wytrzymałe na rozerwanie pod 

wpływem obciążenia płynem. Sterylne. 

1 szt. szt. 5500

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Cewnik 3-kan do 

cystometrii i prof. 8 

FR (wbudowany filtr 

artefaktów)

Kompatybilny z aparatem Andromeda; ilość kanałów - 3, średnica 8Fr, długość cewnika 

400 mm, materiał PCV, odległość pomiędzy kanałami Pves i Pura - 60 mm, Pves i Inf. - 60 

mm, filtr artefaktów na kanale Pura

20 szt. szt. 240

2
Cewnik rektalny 2-kan 

9FR Kompatybilny z aparatem Andromeda; ilość kanałów - 2, średnica 9Fr, długość cewnika 

400 mm, wymiary balonu: średnica - 16 mm, długość - 30 mm,materiał balonu PVC 

10 szt. szt. 40

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 90 - 

Pessary 

ginekologiczne

1 Pessary ginekologiczne

Rozmiary 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 85, 90, 95, 100, 110. Wykonane z 

materiałów kompatybilnych biologicznie, nie powdujących reakcji alergicznych. Pakowane 

pojedynczo. Opakowanie łatwe do otwarcia. Po zanurzeniu w goracej wodzie pierścień 

pesara mięknie, co ułatwia założenie. 

1 szt. szt. 40

Razem:

Razem:

Zakres nr 89 - 

Cewnik do 

cystometrii i prof.., 

cewnik rektalny

Razem:

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 91 - 

Spódnice 

ginekologiczne

1
Spódnica 

ginekologiczna

Wykonana z fizeliny, kolor biały. Prosta, wiązana w pasie. Z obu stron pasek do wiązania o 

dł. ok. 51 cm. Długość spódnicy ok. 54 cm, szerokość 150 cm, grubość 15 mm, o 

gramaturze min.30 g/m2. 

szt. 2500

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 92 - 

akcesoria do 

indukcji porodu

1

Cewnik  do 

mechanicznego 

rozszerzenia kanału 

szyjki macicy celem 

indukcji porodu

Cewnik o długości od 38 do 41 cm zakończony w 2 balony które dostosowują się do 

kształtu szyjki macicy.

Cewnik:

- jednorazowy, sterylny, nietoksyczny, neutralny dla organizmu,  silikonowy, miękki, 

elastyczny,·

 - zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami,· zakończony z drugiej 

strony rozgałęzieniem z dwoma końcówkami, które mają możliwość podawania do niech 

płynu ze strzykawki, oraz posiadają zakończeniu typu Luer lub inną twardą zastawkę do 

napełniania balonu i  zapobiegającą wydostaniu się wstrzykniętej cieczy.

-  pakowany pojedynczo, 

- opakowany w 2 warstwy papier - folia,·  wewnętrzna warstwa cienka folia, zewnętrzna – 

„rękaw”  papierowo foliowy, łatwy do otwarcia i wyciągnięcia z warstwy wewnętrznej

- na opakowaniu widoczna nazwa oraz data ważności

- na cewniku po wyjęciu z opakowania informacja o pojemności balonika w ml oraz o jego 

grubości i długości

- Możliwość wypełnienia balonów 80 ml soli fizjologicznej

1 szt. szt. 2

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 93 

Strzykawki 20 ml w 

kolorze ciemnym

1

Strzykawki 

jednorazowe 20 ml 

koloru ciemnego z 

tłokiem uszczelnionym 

gumą do pomp 

infuzyjnych

wyraźna, czytelna skala (np.koloru czarnego), oznaczenie co 1 cm3 z cyfrą tłoczoną co 5 

cm· rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie · szczelna, 

przezroczysta, dokładność skali· typ Luer, jałowa z widoczną datą ważności na 

pojedynczym opakowaniu· pakowana pojedynczo w pudełkach zbiorczych  · połączenie 

strzykawki z igłą umiejscowione  centralnie, podająca do końca płyn infuzyjny w pompie 

"Kwapisz", cylinder polipropylen· tłok polietylen, uszczelniacz tłoka - guma syntetyczna 

bez lateksu, substancja natłuszczająca - olej sylikonowy, ciemnym kolorze, opakowanie 

łetwe do sterylnego otwarcia, widoczna data ważności na pojedyńczym opakowaniu

szt. 30

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 94 

Prześcieradło 

jednorazowe
1

Prześcieradło 

jednorazowe 

w zwojach - 80 m; perforacja co ok. 37 cm, umożliwiająca łatwe oddzielanie; widoczna 

linia perforacji, szerokość prześcierdła 60 cm, dwuwarstwowe, miękkie; dobra 

wytrzymałość, doskonała wchłanialność płynów i wydzieliny; poszczególne, nawinięte na 

rolkę warstwy prześcieradła nie sklejone ze sobą w elementach wtłaczania; umożliwiające 

rozwinięcie prześcieradła bez jego uszkodzenia, jednorazowego użytku, wykonane z 

celulozy

rolka

50

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 95 

Taśma do 

kinesiotapingu

1

Taśma do 

kinesiotapingu

Taśma w rozmiarze dł. 31,5 m, szer. 5 cm, Taśma dwustronna. Z jednej strony tkanina 

bawełniana wysokogarunkowa, z drugiej strony warstwa akrylowa (100% akryl) pokryta 

klejem. Strona pokryta klejem zawiera wzór falisty. Materiał taśmy nie zawiera lateksu i 

substancji toksycznych. Materiał zawiera pory dzięki czemu przepuszcza wodę i powietrze. 

Taśma elastyczna, wodoodporna, oddychająca, hipoalergiczna. Grubość i ciężar taśmy 

zbliżona do elastyczności skóry ludzkiej. Rozciągliwość taśmy w jednym kierunku wzdłuż 

130-140% - podobnie jak  skóra. Wytrzymałość kleju na skórze min. 5-6 dni.. Kolor 

beżowy. Taśma do tejpingu.  

rolka

8

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Jałowe, lateksowe 

rękawice chirurgiczne  

6 - 6,5 - 7 -  7,5 -  8,- 

8,5  -9

Sterylne (długi termin ważności). Jednorazowego użytku. Wykonane z wysokiej jakości 

lateksu. AQL ≤ 1,5.  O obniżonej zawartości protein. Bezpudrowe. Anatomiczny kształt, 

bezuciskowe. Nie wywołujące reakcji alergicznych. Łatwe do nałożenia. Wykończone 

mankietem dopasowującym się do ręki (nie odstającym od nadgarstka). Wielkość zgodna z 

rozmiarem oznaczonym na opakowaniu. Nie pozostawiające zapachu na dłoniach (po 

użyciu). Pakowane w saszetki odporne na wilgoć, czytelnie oznakowane, wygodne podczas 

otwierania. W środku rękawice bez zagnieceń z wywiniętym mankietem w taki sposób by 

były widoczne wszystkie palce.   

- Opakowanie zewnętrzne, czytelnie oznakowane, zawierające informacje: rozmiar, data 

ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE,

- Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3; 

50 par. op. 

1120

2

Jałowe, lateksowe 

rękawice chirurgiczne: 

6 - 6,5 - 7 -  7,5 -  8,- 

8,5  - 9

Sterylne (długi termin ważności). Jednorazowego użytku. Wykonane z wysokiej jakości 

lateksu. AQL ≤ 1,5.  O obniżonej zawartości protein. Pudrowane. Anatomiczny kształt, 

bezuciskowe. Nie wywołujące reakcji alergicznych. Łatwe do nałożenia. Wykończone 

mankietem dopasowującym się do ręki  (nie odstającym od nadgarstka). Wielkość zgodna 

z rozmiarem oznaczonym na opakowaniu. Nie pozostawiające zapachu na dłoniach (po 

użyciu). Pakowane w saszetki odporne na wilgoć, czytelnie oznakowane, wygodne podczas 

otwierania. W środku rękawice bez zagnieceń z wywiniętym mankietem w taki sposób by 

były widoczne wszystkie palce.   

- Opakowanie zewnętrzne, czytelnie oznakowane, zawierające informacje: rozmiar, data 

ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE,

- Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3; 

50 par. op. 

20

3

Rękawice sterylne 

chirurgiczne 

bezlateksowe 6 - 6,5 - 

7 -  7,5 -  8,- 8,5  - 9

Sterylne (długi termin ważności). Jednorazowego użytku. Nie zawierające lateksu. AQL ≤ 

1,5.  O obniżonej zawartości protein. Pudrowane. Anatomiczny kształt, bezuciskowe. Nie 

wywołujące reakcji alergicznych. Łatwe do nałożenia. Wykończone mankietem 

dopasowującym się do ręki  (nie odstającym od nadgarstka). Wielkość zgodna z rozmiarem 

oznaczonym na opakowaniu. Nie pozostawiające zapachu na dłoniach (po użyciu). 

Pakowane w saszetki odporne na wilgoć, czytelnie oznakowane, wygodne podczas 

otwierania. W środku rękawice bez zagnieceń z wywiniętym mankietem w taki sposób by 

były widoczne wszystkie palce.   

- Opakowanie zewnętrzne, czytelnie oznakowane, zawierające informacje: rozmiar, data 

ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE,

- Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3; 

50 par. op. 

5

Razem:

Zakres nr 96 - 

rękawice 

chirurgiczne 

(należy dołączyć 

próbki z pozycji nr 

1 i 2 w ilości: 

rękawice w 

rozmiarze 6,5 - 1 

para, rękawice w 

rozmiarze 7,5 - 1 

para)

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1 Linia manometryczna
Linia manometryczna, Pves, Blue. (AMS-150 cm), kompatybilna z aparatem 

ANDROMEDA ms GmbH Helix

1 szt. szt. 
20

2 Linia manometryczna
Linia manometryczna,Pura, Yellow. (AMS-150 cm), kompatybilna z aparatem 

ANDROMEDA ms GmbH Helix

1 szt. szt. 
20

3 Linia manometryczna
Linia manometryczna, Pabd, Red. (AMS-150 cm), kompatybilna z aparatem 

ANDROMEDA ms GmbH Helix

1 szt. szt. 
20

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 98 - 

Pessar kołnierzowy 

szyjki macicy 

(położniczy), 

rozmiary: 1, 2, 3

1

Pessar kołnierzowy 

szyjki macicy 

(położniczy)

Pessar wykonany z materiałów kompatybilnych biologicznie, nie powodujących reakcji 

alergicznych. W rozmiarach 1 (17 mm wysokość ścianki bocznej pesara), nr 2 (21 mm 

wysokość ścianki pesara), nr 3 (25 mm wysokość ścianki pesara). Wymiary poprzeczne 

oraz otwory centralne we wszystkich rozmiarach pesarów (1,2,3) są jednakowe.

Pessar pakowany pojedynczo (papier- folia),łatwe do otwarcia. Na papierze widoczny nr 

pessara, data serylizacji i nr LOT. Data sterylizacji pessara min 1 rok.

Opakowanie oryginalne od producenta  ma zawierać  dane dot. wyrobu (nr pessara, data 

ważności, LOT, informacje dot. przechowywania i użytkowania, adres producenta).

szt. 35

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 99 - Koc 

termiczny

1 Koc termiczny

Koc termiczny/koc antywstrząsowy (folia). Srebrno-złota - ratunkowa folia 

przeciwwstrząsowa. Wymiary: 210x160 cm. Zapewniający utrzymanie komfortu 

termicznego osobie która jest ratowana. Do wszechstronnego 

wykorzystania przez służby ratownicze, chroniący przed groźną dla życia 

utratą ciepła, przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 

(deszczem, wilgocią)

szt. 7

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 100 - 

Elektrody 

powierzchniowe 

1

Elektrody 

powierzchniowe (dla 

aparatów 

ANDROMEDA)

Elektrody jednorazowe, powierzchniowe EMG do badań urodynamicznych współpracujące 

z systemem Helix firmy Andromeda. Elektrody muszą być zaopatrzone we wtyki "ARBO". 

Powłoka przyklejana do skóry pokryta żelem wodnym. Średnica elektrod 1 - 1,5 cm.. W 

jednorazowym zestawie po 3 szt., w opakowaniu zbiorczym po 30 sztuk.

30 szt. op. 40

Razem:

Razem:

Zakres nr 97 Linie 

manometryczne

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 101 Test 

do diagnostyki 

przedwczesnego 

pęknięcia błon 

płodowych

1.

Test do diagnostyki 

przedwczesnego 

pęknięcia błon 

płodowych

Test do wykrywania IGFBP-1 i AFP w wymazach z pochwy kobiet w ciąży w celu 

diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych.                                           

Granica wykrywalności

-  dla IGFBP-1 10 ng/ml i dla AFP 2,5 ng/ml.

Test powinien charakteryzować się potwierdzoną w badaniach klinicznych czułością  i 

swoistością na poziomie minimum  92%.

Czas od momentu pobrania do otrzymania wyniku max. 15 min.

Test jednorazowego użytku.

Do opakowania dołączona instrukcja obsługi plus opis interpretacji wyników.

W teście powinna być zawarte wewnętrzne kontrole wykonania, potwierdzające 

wystarczającą objętość próbki i poprawną technikę wykonania.

Test pakowany pojedynczo w przezroczystych i szczelnych opakowaniach, odpornych na 

wilgoć.  

Wszystkie niezbędne odczynniki i akcesoria powinny być dołączone  do testu i zapakowane 

tak, aby tworzyły jeden test. ( bez konieczności kompletowania). 

Każde opakowanie z testem czytelnie oznakowane z nazwą testu, producenta, datą 

ważności

1 szt. szt. 70

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 102 - Żel 

do badania 

ginekologicznego 

przezpochwowego

1

Żel do badania 

ginekologicznego 

przezpochwowego

Żel nawilżający stosowany w celu zwiększenia komfortu badania i zredukowania bólu 

odczuwanego w czasie jego trwania przez pacjentkę.

Preparat w trakcie badania ma działać osłaniająco i poślizgowo. Nałożony na suchą lub 

wilgotną rękawiczkę  tworzyć ściśle przylegającą warstwę, która nie ściera się szybko w 

czasie przeprowadzania zabiegów położniczych i ginekologicznych. 

Żel o wysokiej gęstości i lepkości, nie spływający podczas badania, nie brudzący ubrań, 

nienatłuszczający i nie pozostawiający plam. Nie wpływający na wynik badania 

ginekologicznego. 

Preparat o kwaśnym pH bez wpływu na pH wydzieliny pochwowej. Żel powinien być 

dobrze wchłaniany przez skórę i nie powodować podrażnienia śluzówki. Do stosowania 

przy wrażliwej skórze. Nie zawierający alergenów, parabenów, lateksu oraz  soli i aldehydu 

mrówkowego. Bezzapachowy.

Preparat mogący być  stosowany również na wzierniki i końcówki sond USG. Bezpieczny 

dla głowic i przetworników sprzętu. Żel ma zapewnić dobre przewodzenie ultradźwięków.

Opakowania jednorazowe o pojemności 250 ml. Pojemnik wyposażony w 

dozownik/aplikator ułatwiający szybkie i precyzyjne nałożenie odpowiedniej porcji żelu. 

Produkt mogący być przechowywany w temperaturze pokojowej. Na każdym opakowaniu 

widoczna data ważności.

1 szt. op. 250

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Elektroda 

monopolarna 1

Elektroda monopolarna pętla 100 mm, jednorazowa, sterylna, loop, do laparoskopowej 

histerektomii nadszyjkowej LSH, kompatybilna z uchwytem wielorazowego użytku.
10 szt. op. 

4

2
Elektroda 

monopolarna 2

Elektroda monopolarna pętla 175 mm, jednorazowa, sterylna, loop, do laparoskopowej 

histerektomii nadszyjkowej LSH, kompatybilna z uchwytem wielorazowego użytku.

10 szt. op. 

2

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres  nr 103 - 

Elektroda 

monopolarna do 

laparoskopowej 

histerektomii 

nadszyjkowej LSH



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres  nr 104 - 

Balon Bakri

1
Balon Bakri 

(poporodowy)

Balon Bakri (poporodowy) - cewnik silikonowy 100% bez lateksu do tamowania 

krwawienia poporodowego. Rozmiar 24F/54 - jałowy, pakowany pojedynczo, 

rozciągliwość balonu do 500 ml. 

1 szt. szt. 3

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres  nr 105 - 

Dren 

wielokanalikowy

1 Dren wielokanalikowy
sterylny, do drenażu ran pooperacyjnych, 12 kanalikowy, wykonany z miękkiego silikonu, 

połączone niezależnie kanaliki zapewniają odpływ wydzieliny
1 szt. op. 10

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres  nr 106 - 

Zestaw z 

kontrastem oraz 

kateter do 

wykonywania 

badania drożności 

jajowodów w HSG

1

Zestaw z kontrastem 

służący do 

wykonywania badania 

drożności jajowodów 

w HSG pod kontrolą 

USG (sono HSG) + 

kateter

zestaw zawierający: 1) strzykawkę z żelem min. 5 ml; 2) strzykawkę z oczyszczoną wodą 

min. 5 ml; 3) łącznik strzykawek; 4) potrójny kateter 8F do wprowadzania piany o 

następujących cechach: 

• oddzielne dojścia do uszczelnienia balonu, do wprowadzenia mandrynu i do podania 

kontrastu, 

• jednorazowego użytku,

• zawór regulujący jednostronny przepływ płynu przez rurkę, silikonowy balon 

uszczelniający

• mandryn usztywniający cewnik. 

• średnica kateteru 2,66 mm, średnica balonu 13 mm, długość kateteru 250 mm

1 zestaw op. 200

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

Rękawice 

diagnostyczne 

nitrylowe 2

Rękawica nitrylowa, niesterylna, bezpudrowa, jednorazowego uzytku, dł. min.305mm (XS, 

S, M, L, XL). Zgodna z EN-455, A QL 1.5, średnia grubość palca 0,15 mm, dłoń 0,12mm, 

min. siły zerwania (przed/po starzeniu) - 11/9. Zgodne z EN- 374-3 lub ASTM F739 tj. 

posiadające odporność na przenikanie substancji chemicznych przy zastosowaniu 

cytostatyków dla obserwowanego braku przenikniecia jako min. 4 godz. odpowiednio dla: 

Cyclophosphamide 20mg/ml, Doxorubicin 2mg/ml, Cisplatin AQ 1mg/ml, Paclitaxel 

6mg/ml, Dacarbazine 10mg/ml, 5- Fluorouracil 50mg/ml, Amethopterin Hydrate 

100mg/ml, Etoposide 20mg/ml, Trio-Tepa 10 mg/ml oraz min. brak przenikania dla 

Carustine 3.3mg/ml>godz. Zgodne z EN-374-3 lub ASTM F739 tj. posiadające odporność 

na przenikanie substancji chemicznych dla obserwowanego braku przenikniecia jako min. 

odpowiednio dla: Formalin 10%>4godz., Isoprapanol 70%- 60min., Glutaraldehyde 4%>4 

godz., Sulfuri Acide 50% Klasa 5, Sodium Hydroxide 40% Klasa 5 dodatkowo 

posiadające odporność na przenikanie środków dezynfekcyjnych Cidex>240min. Zgodne z 

EN 374-2 lub ASTM F 1671 tj.posiadajace odporność przed mikroorganizmami na 

penetrację przez krwiopochodne patogeny.

100 szt. op. 2000

2
Rękawice foliowe Rękawiczki jednorazowe foliowe - pakowane po 100 sztuk, odporne na uszkodzenie na 

zgrzewie
100 szt. op. 100

Razem:

Zakres nr 107 - 

Rękawice 

diagnostyczne 2

Razem:

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1 Czepki fizelinowe

Czepki fizelinowe, w kształcie koła, rozmiar uniwersalny, z fizeliny nie elektryzującej 

włosów, z jedną gumką, bez dodatkowych marszczeń, w kolorze niebieskim, białym lub 

zielonym, w zbiorczym wyciąganym opakowaniu, opakowanie zawierająe 100 szt.

100 szt. op. 25

2 Fartuch fizelinowy

Fartuch fizelinowy M, L, XL, w kolorze białym lub szaroniebieskim, przeznaczony do 

bezpośredniego stosowania w przypadku kontaktu z materiałem zakaźnym, rękaw długi z 

mankietem bawełnianym, wiązany na troki. Opakowanie zawierająe 100 szt.

100 szt. op. 12

3
Fartuch typ 

urologiczny

Fartuch typ urologiczny z włókniny polipropylenowej gramatura min 40g/m2, przód i 

rękawy nieprzemakalne do łokcia-włóknina polipropylenowa dodatkowo pokryta 

jednostronnie folią, plecy bez folii (oddychające). Mankiet bawełniany. Fartuch wiązanie 

przy szyi i w pasie z tyłu. Nieprześwitujący. Przednia część fartucha oraz rękaw do łokci 

wykonana z tkaniny nieprzemakalnej. Oferowany towar dostępny co najmniej w jednym z 

następujących kolorów: zielony, biały. Różne rozmiary.

100 szt. op. 8

4 Fartuch foliowy

Fartuch foliowy biały o długości odpowiadającej rozmiarom M, L, XL, o grubości 0,25, 

osłaniający: klatkę piersiową, tułów oraz nogi, wiązany z tyłu na troczki, długość 140 cm, 

łatwy do zakładania, opakowanie zawierające 100 szt.

100 szt. op. 35

5 Maska z włókniny

Maska jednorazowa z włókniny dwuwarstwowa z miękkimi gumkami na uszy - ochronna z 

miękką i niełamliwą blaszką umożliwiającą dokładne dopasowanie do kształtu nosa - z 

włókniny o gładkiej strukturze - dwuwarstwowa w kolorze niebieskim lub zielonym, 

mocowanie za pomocą gumki, 

50 szt. op. 4

6 Ochraniacze na buty 
Ochraniacze foliowe jednorazowe - na buty, folia matowa, niebieska, biała lub zielona, 

wykończona gumką
para 3000

7 Kapcie fizelinowe

Kapcie fizelinowe ze wzmocnioną podeszwą, wykonane z medycznej włókniny 

polipropylenowej - jednorazowego użytku, niejałowe, białe, z zakrytymi palcami, odkrytą 

piętą, rozmiar standard. Pakowane parami w opakowaniu zbiorczym.

para 1100

Zakres nr 108 

Artykuły ochrony 

osobistej

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 
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Wartość pozycji 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zakres nr 109 - 

Pokrowiec maty do 

fototerapii

1

Pokrowiec maty do 

lampy do fototerapii 

firmy ATOM Bili-

Therapy PAD

Jednorazowy pokrowiec maty lampy diodowej do fototerapii. Wymiary pokrowca około 

197mm x 490mm. Pokrowiec koloru białego, wyposażony w 3 rzepy mocujące. 

Kompatybilny z matą do lampy do fototerapii firmy ATOM Bili-Therapy PAD.

szt. 100

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

Zakres nr 110 - 

środek 

zapobiegający 

zrostom 1

1

Środek zapobiegający 

zrostom, typu 

Hyalobarrier gel

środek do stosowania podczas operacji zapobiegający zrostom,

 opakowanie w którym znajduje się sterylna strzykawka o pojemności 10 ml zawierajaca 

40mg/ml ACP sterylnego żelu. Do opakowania dołączone są kaniule o długości 30 cm do 

aplikacji żelu.

10 ml op. 3

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

  Zestaw do 

przeprowadzenia 

procedury 

amniopunkcji wraz z 

igłą

Zestaw do przeprowadzenia procedury amniopunkcji wraz z igłą

Zestaw do amniopunkcji jałowy zawierający minimum:

1.Serweta jednorazowa, sterylna, z otworem usytuowanym w centralnym miejscu o 

minimalnej wielkości 40x 40 cm – 1 szt. 

2.Pęseta  – 1 szt. Jednorazowa, o długości min. 12 cm – sterylna. 

3. Pojemnik na płyn do dezynfekcji, jednorazowy, sterylny. – 1 szt.

4. Strzykawki min 20 ml kompatybilna z igłą  – min. 2 szt

5. igła do amniopunkcji 21G długości min. 110 mm wyposażona w 

- wygodny uchwyt pozwalający na redukcję ryzyka uszkodzenia naczynia i tkanek 

otaczających, 

-uchwyt mandrytu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru

-  meandryn jest zaopatrzony w echogenną końcówkę, która umożliwia uwidocznienie igły 

pod USG i pozwala na dokładną kontrolę wkłucia

- Kaniula jest zaopatrzona w przesuwny ogranicznik, umożliwiający określenie głębokości 

włożenia igły oraz blokadę typu luer lock w kolorze przezroczystym z pryzmatem 

ułatwiającym identyfikację i zbieranie płynu owodniowego za pomocą strzykawki.

-nasadka przezroczysta umożliwiająca wizualizację miejsca wkłucia

-  igła cienkościenna ze szlifem QUINKE, apirogenna

- Sterylizacja igieł tlenkiem etylenu

- nakładka zabezpieczająca wykonana z polipropylenu

- igły spełniają normy EN ISO 7864 posiadają deklarację zgodności CE, deklarację 

zgodności CE 0123.

- igły jednorazowe, pakowane pojedynczo w sterylnym opakowaniu typu blister z łatwym 

mechanizmem otwierania z zachowaniem zasad aseptyki.

 

Cały zestaw owinięty serwetą, pakowany pojedynczo w torebkę foliowo-papierową,

z zaznaczonym miejscem do otwierania. Opakowanie powinno być  zaopatrzone w 

odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą 

ważności.– umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej (zgodnie z obowiązującą 

Normą

 EN 980.)

1 zestaw zestaw 2

Zakres nr 111 - 

Sprzęt do 

amniopunkcji

Razem:

Razem:



2 Igła do amniopunkcji

Igła do amniopunkcji o rozmiarze 21 G długości min. 110 mm wyposażona w 

- wygodny uchwyt pozwalający na redukcję ryzyka uszkodzenia naczynia i tkanek 

otaczających, 

-uchwyt mandrytu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru

-  meandryn jest zaopatrzony w echogenną końcówkę, która umożliwia uwidocznienie igły 

pod USG i pozwala na dokładną kontrolę wkłucia

- Kaniula jest zaopatrzona w przesuwny ogranicznik, umożliwiający określenie głębokości 

włożenia igły oraz blokadę typu luer lock w kolorze przezroczystym z pryzmatem 

ułatwiającym identyfikację i zbieranie płynu owodniowego za pomocą strzykawki.

-nasadka przezroczysta umożliwiająca wizualizację miejsca wkłucia

-  igła cienkościenna ze szlifem QUINKE, apirogenna

- Sterylizacja igieł tlenkiem etylenu

- nakładka zabezpieczająca wykonana z polipropylenu

- igły spełniają normy EN ISO 7864 posiadają deklarację zgodności CE, deklarację 

zgodności CE 0123.

- igły jednorazowe, pakowane pojedynczo w sterylnym opakowaniu typu blister z łatwym 

mechanizmem otwierania z zachowaniem zasad aseptyki.

1 szt. szt. 3

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu
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jednostek
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zakres nr 112 - 

wkładka 

higieniczna

1 wkładka higieniczna

wkładka higieniczna - do utrzymania higieny. Mniejsza i cieńsza od podpaski, chłonna. 

Pochłaniająca z łatwością wilgoć i wydzielinę z dróg rodnych. Kolor biały, miękka w 

dotyku, niepowodująca podrażnień i uczuleń. Wykonana z kilku warstw materiału który 

przepuszcza powietrze. Kształt wkładki tradycyjny dopasowany do bielizny. Z jednej strony 

wkładka posiadająca warstwę klejąca by móc z łatwością przykleić się do wewnętrznej 

strony bielizny. Wkładka bez środków zapachowych. Każda wkładka pakowana 

pojedynczo.W opakowaniu zbiorczym 20-30 sztuk. 

op. - 1 szt. op. 800

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

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

Zakres nr 113 - 

kapcie fizelinowe
1 Ochraniacze na buty 

Ochraniacze fizelinowe (osłonki na buty z włókniny) z gumką: kapcie jednorazowe, 

niesterylne, kolor biały. Osłonki / kapcie wykonane z włókniny (fizelina). Z gumką wokół 

osłonki umożliwiające dopasowanie się do rozmiaru stopy / buta. W opakowaniu 

zbiorczym. 

para 4000

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek
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Wartość pozycji 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Zestaw oddechowy Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii oddechowej wysoko przepływowej 

(HFNC) o długości min. 170 cm, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej; 

w komplecie ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie  0,5 – 25 

L/min.

Wejście w grzałce zawierające trójkątne wcięcie, tak aby umożliwiło podłączenie czujnika 

temperatury, stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 800 firmy 

Fisher&Paykel, 

Wyprofilowana końcówka układu oddechowego w jego wewnętrznej części, zapewniająca 

pewne i bezpieczne połączenie kaniul donosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel, 

charakteryzujące się wyraźnym „kliknięciem” podczas montażu.

W komplecie z komorą z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki 

zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z 

komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. 

1 szt. szt. 60

Razem:

Zakres nr 111 - 

Sprzęt do 

amniopunkcji

Razem:

Razem:

Zakres nr 114 - 

Akcesoria do 

prowadzenia 

terapii oddechowej 

noworodków 

wysokimi 

przepływami



2 Kaniula donosowa Kaniula nosowa do terapii oddechowej wysoko przepływowej (HFNC)  z przylepcem i 

rzepem do repozycji, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami 

oddechowymi serii RT330, firmy Fisher&Paykel.

Rzep, przylepiec oraz kaniula stanowią komplet, kaniula i rzep zespolone i nierozerwalne. 

Przylepiec będący w komplecie stanowi część wymienną i jest bezpieczny 

dermatologicznie. Kaniula wyposażona w dwa odrębne dreny wzmocnione sprężynką, aby 

zminimalizować ryzyko zagniecenia. Dreny wykonane z oddychającego materiału 

odparowującego nadmiar wilgoci. Dreny złączone kaniulą z rzepem, rozdzielone 

przegrodą zapewniającą odrębne przepływy oraz zabezpieczające przed wystąpieniem 

turbulencji mieszanki gazów medycznych wewnątrz kaniuli. Możliwość rozłączenia kaniuli 

i wentylowania pacjenta jednym nozdrzem. Przyłącze kaniuli zapewniające pewne i 

bezpieczne mocowanie wewnątrz układu oddechowego,   charakteryzujące się 

„kliknięciem” przy prawidłowym podłączeniu.

Maksymalny przepływ gazu 8L/min, 

1 szt. szt. 110

Numer i nazwa 

zakresu
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jednostek
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1
Mocowanie paskowe 

(uprząż)

Mocowanie paskowe wykonane w kształcie litery T z bardzo elastyvznego materiału, od 

podstawy którego odchodzą trzy ramiona oznaczone numerami 1,2,3 służące do 

prawidłowego zapięcia. Jego końcówki zapinane na rzepy. Część potyliczna wykonana jest 

ze specjalnego materiału przeciwodleżynowego. W rozmiarach XS, S, M, L, XL. 

Pakowane pojedynczo. 

1 szt. szt. 165

2
Zestaw oddech.do 

SiPAP Infant Flow

Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP z generatorem mocowanym na zaczepie 

kołyskowym, przeznaczony dla noworodków i wcześniaków.

Układ kompatybilny z aparatem Infant Folw SiPAP oraz nawilżaczem  typu MR850 ARU. 

Kompatybilny z produktami zaoferowanymi w pozycji nr 1 i 3 niniejszego zakresu.

Skład układu:

- wąż oddechowy podgrzewany o średnicy wewnętrznej 10 mm z niepodgrzewanym 

odcinkiem  o długości ok. 40 cm od punktu pomiaru temperatury do złącza generatora,

 - generator wytwarzający i utrzymujący ciśnienie nCPAP oraz zmieniający kierunek gazów 

oddechowych zgodnie z wysiłkiem oddechowym noworodka. Generator zawierający cztery 

dysze zasilane mieszanką powietrze-tlen o ciśnieniu około 60 cm H2O, posiadający port do 

zamocowania końcówki donosowej lub maski nosowej, łączący się z układem rur złączką 

dwudrożną, wykonany 

z przejrzystego tworzywa umożliwiającego obserwację jego wnętrza, mocowany poprzez 

zaczep w kształcie litery „T”- kołyskowy do mocowania paskowego (uprzęży Infant Flow 

LP Headgear), wykonany z materiału wolnego od ftalanów, lateksu i bilsfenolu, 

 - wąż wydechowy o regulowanej długości pomiędzy 45-60 cm z zabezpieczeniami 

chroniącymi przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,

- wąż pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-

stożkową o średnicy około 4-4,8 mm oraz długości minimum 175 cm,

 - wąż łączący aparat z nawilżaczem o Ø wewnętrznej 10 mm  oraz długości minimum 55 

cm,

- końcówka donosowa wykonana z miękkiego silikonu  w różnych rozmiarach  S; M; L; 

oznaczone kolorami i literami. Kształt końcówki zapewniający szczelność oraz 

minimalizujący urazy i jej kontakt ze skórą.

1 szt. szt. 330

3
Maska nosowa do 

CPAP Infant Flow

Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu  o zróżnicowanej grubości ścianek z małą 

przestrzenią martwą,  w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL oznaczone kolorami i 

literami, łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przezierne okienko do obserwacji 

wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt  maski  anatomiczny zapewniający 

szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem.

1 szt. szt. 140

Zakres nr 115 - 

akcesoria do CPAP 

Infant Flow

Razem:

Zakres nr 114 - 

Akcesoria do 

prowadzenia 

terapii oddechowej 

noworodków 

wysokimi 

przepływami

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zakres nr 116 - 

Przyrząd do 

amniotonii

1
Przyrząd do 

amniotonii (przebicia 

pęcherza płodowego)

Narzędzie służące do przerwania ciągłości błon owodniowych przy minimalnym ryzyku 

urazu płodu i matki.

Cechy narzędzia;

- jednorazowy, sterylny, wykonany z materiału nietoksycznego i neutralnego dla organizmu

- anatomicznie ukształtowany, aby umożliwić łatwość użytkowania

- wyposażony w uchwyt antypoślizgowy dla optymalnej kontroli i komfortu uzytkowania a 

po bokach posiadający wyprofilowane krawędzie zapewniające precyzyjne sterowanie.

 - zakończony z jednej strony w zakrzywiony hak, który jest bezpieczny dla płodu, matki i 

operatora

- boki narzędzia oraz końcówki zaokrąglone aby uniknąć uszkodzenia tkanek

-  pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku

- opakowany w 2 warstwy papier - folia,·  wewnętrzna warstwa cienka folia, zewnętrzna – 

„rękaw”  papierowo         

- z widoczną datą ważności

1 szt. szt. 320

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 117 - 

Worek do 

godzinowej zbiórki 

moczu
1

Worek do godzinowej 

zbiórki moczu 

Pojemność: 2l; dren: 110 cm, dren dwuświatłowy (pozwalający na całkowite opróżnienie 

drenu z dokonaniem dokładnego pomiaru ilości moczu bez konieczności rozłączania 

worka z cewnikiem foleya), worek uniewmożliwiający cofanie się zgromadzonego moczu 

w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta. 

1 szt. szt. 28

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 118 - 

elektrody EKG dla 

noworodków
1

Elektrody EKG dla 

now. z przew.

· miękkie, hypoalergiczne· dobra przylepność i elastyczność· łatwo dopasowujące się do 

kształtów ciała· z przewodem długości ok.60 cm· wodoodporne, wodoszczelne· średnica 

elektrody do 22 mm, średnica wtyczki 1,5 mm· · jednorazowego użytku, żel stały, nie 

wysychający; wysyłany sygnał silny i wyraźny, kompatybilne z monitorami Traveler, 

Mindary, Philips, Emtel

1 szt. szt. 400

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1
Czujnik do pomiaru 

saturacji  

Przeznaczony  dla noworodków, pakowany pojedynczo, sygnał silny i wyraźny. 

Kompatybilny z  urządzeniami pracującymi w  technologii Masimo SET.  Zakres wagowy  

pacjenta  <3kg  >40kg, długość około  46cm, jednopacjentowy, nadrukowane logo 

wytwórcy ułatwiające identyfikację czujnika. Miejsce pomiaru: wokół stopy lub 

alternatywnie wokół dłoni po stronie zewnętrznej. Czujnik wykonany bez użycia lateksu 

naturalnego z płaską wtyczką. Dodatkowo w komplecie taśmy zamienne kompatybilne z 

zaoferowanymi czujnikami. Kompatybilny z pulsoksymetrami Massimo Set Rad 8 

produkowanymi po 2013 roku.

1 szt. szt. 166

2

Czujnik do pomiaru 

saturacji dla 

noworodków

Przeznaczony  dla noworodków, pakowany pojedynczo, sygnał silny i wyraźny. 

Kompatybilny z  pulsoksymetrem typu Massimo Set (Rad 8).  Długość około 90cm, 

jednopacjentowy,  pakowany pojedynczo, sygnał silny i wyraźny. Nadrukowane logo 

wytwórcy ułatwiające identyfikację czujnika z wymienionymi urządzeniami. Miejsce 

pomiaru: wokół stopy lub alternatywnie wokół dłoni po stronie zewnętrznej. Czujnik 

wykonany bez użycia lateksu naturalnego z wytczką w formie kostki z czterema 

nacięciami.

1 szt. szt. 50

Zakres nr 119 - 

czujniki do 

pulsoksymetrów i 

monitorów funkcji 

życiowych 2

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 120 Igła 

do linii krwi 

1 Igła do linii krwi Igła z tworzywa sztusznego, Fi nie mniej niż 3 mm. Długość całkowita ok. 7-7,5 cm, z 

powierzchnią schodkową zakończoną ścięciem. Ostrze o długości ok. 3,5 cm, z osłonką. 

Skrzydełka ok. 2,5 cm, ułatwiające wkłucie się do opakowań z płynem. Uchwyt radełkowy 

na długości ok. 2,5 cm. Połączenie Luer Lock. Sterylna. Pakowana pojedynczo. 
1 szt. szt. 1000

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 121 

Środek 

zapobiegający 

zrostom 3 

1 Środek zapobiegający 

zrostom, typu 

Interceed

wchłanialna, regenerowana, oksydowana celuloza przeznaczona do zmniejszania ilości 

zrostów w zabiegach chirurgicznych. Wchłanianie ok. 30 dni. Wymiary 7,5 cm x 10 cm
10 szt. op. 4

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 122 

Zestaw do 

odbarczania odmy

1 Zestaw do odbarczania 

odmy

Zawór wykonany  z elastycznego i przezroczystego poliuretanu z rękawem z naturalnej 

gumy w kształcie „dzioba kaczki”, który zachowuje się jak bezzwrotny zawór. Urządzenie 

dwukomorowe umożliwiające podłączenie bezpośrednio do opłucnowego lub piersiowego 

drenu pacjenta ( dorośli, pediatria) lub pośrednio, za pomocą łącznika oraz drenu 

przedłużającego w przypadku wcześniaków i noworodków.

Urządzenie  umożliwiające zastosowanie ssania poprzez ręczne uciskanie przedziału 

zaznaczonego strzałką (ssanie ok. 150mbar) oraz pozwalające na kontynuowanie drenażu 

podczas transportu, bez ryzyka dla pacjenta, bezzwrotny zawór oznacza, że dren nie musi 

być zaciskany. 

 1 szt. szt. 5

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 123 

Elektroda do 

defibrylatora dla 

dorosłych

1

Elektroda do 

defibrylatora dla 

dorosłych

Wielofunkcyjne, jednorazowe elektrody defibrylacyjne dla dorosłych. Do defibrylacji, 

stymulacji monitorowania i kardiowersji. Kompatybilne z defibrylatorem Heart Start MRx 

firmy Philips. Termin ważności minimum 2 lata. 

1 para op. 10

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 124 

Kocyk do 

podgrzewania 

pacjenta

1 Kocyk do 

podgrzewania pacjenta Kocyk do konwekcyjnego ogrzewania górnej części ciała wraz z głową, kompatybilny z 

ogrzewaczem EQUATOR (EQ-5000).
szt. 450

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 125 - 

nakładka na 

końcówkę sondy 

zewnętrznej

1

Nakładka na 

końcówkę sondy 

zewnętrznej

do aparatu Ero Scan, dla noworodków i wcześniaków, w dwóch rozmiarach oznaczonych 

kolorami: czerwony i żółty.
szt 700

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 126 

Butelka do 

odciągacza 

elektrycznego

1  Butelka do odciągacza 

elektrycznego

-  jednorazowa                                                                                                                              

- poj. 80 ml,                                                                                                                  - 

czysta biologicznie,                                                                                                     - 

wykonana z polipropylenu, nie zawierająca Bisphenolu A,                                       - z 

nakrętką, gwint standardowy,                                                                                      - skala 

co 10 ml, czytelna, odporna na ścieranie,                                                        - 

kompatybilna z zestawem jednodniowym do odciągacza firmy Medela (osobistą końcówką 

do laktatora firmy Medela),                                                                      - pakowana 

zbiorczo po 10 lub 40 sztuk 

szt. 480

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 127 

Zestaw 

jednodniowy do 

odciągacza 

elektrycznego 

Lactina

1

Zestaw jednodniowy 

do odciągacza 

elektrycznego Lactina

plastikowy lejek w 3 różnych rozmiarach (24, 27, 30 mm), dren do połączenia z 

laktatorem. Bez butelki. Sterylny. Nie zawierający bisfenolu A. 
1 zestaw zestaw 280

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 128 

Zestaw 

jednodniowy do 

odciągacza 

elektrycznego 

Symphony

1

Zestaw jednodniowy 

do odciągacza 

elektrycznego 

Symphony

plastikowa końcówka - lejek w 3 różnych rozmiarach (24, 27, 30 mm), dren z membraną 

do połączenia z laktatorem Symphony. Sterylny. Nie zawierający bisfenolu A.
1 zestaw zestaw 180

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 129 

Łyżka do intubacji

1 Łyżka do intubacji

Łyżka światłowodowa, jednorazowa, metalowa, niepokryta chromem. Światłowód 

zatopiony w tworzywie koloru zielonego. Światło silnie skupione i białe. Zaokrąglona 

końcówka zmniejszająca poczucie dyskomfortu. Kompatybilna z laryngoskopem 

światłowodowym i ledowym z zielonym kodem barwnym. Zgodne z normą ISO 7376. 

Pakowane pojedynczo. 

 1 szt. szt. 300

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 130 - 

Łyżka do trudnej 

intubacji

1 Łyżka do trudnej 

intubacji

Jednorazowa, sterylna, wykonana z polimeru optycznego łyżka do trudnej intubacji 

przeznaczona do użycia z wideolaryngoskopem McGratH MAC. Wyposażona w zacisk 

przeznaczony do mocowania CAMERASTIC. Rozmiar 2, 3, 4
1 szt. szt. 50

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 131 - 

Igła do 

amnioredukcji 

1 Igła do amnioredukcji Igła do amnioredukcji 18G stosowana do aspiracji płynu z worka owodniowego.

Igła o rozmiarze 18 G śr. zew. Min. 1,3, długości min. 110 mm wyposażona w 

- wygodny uchwyt pozwalający na redukcję ryzyka uszkodzenia naczynia i tkanek 

otaczających, 

-uchwyt mandrytu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru

-  meandryn jest zaopatrzony w echogenną końcówkę, która umożliwia uwidocznienie igły 

pod USG i pozwala na dokładną kontrolę wkłucia

- Kaniula jest zaopatrzona w przesuwny ogranicznik, umożliwiający określenie głębokości 

włożenia igły oraz blokadę typu luer lock w kolorze przezroczystym z pryzmatem 

ułatwiającym identyfikację i zbieranie płynu owodniowego za pomocą strzykawki.

-nasadka przezroczysta umożliwiająca wizualizację miejsca wkłucia

-  igła cienkościenna ze szlifem QUINKE, apirogenna

- Sterylizacja igieł tlenkiem etylenu

- nakładka zabezpieczająca wykonana z polipropylenu

- igły spełniają normy EN ISO 7864 posiadają deklarację zgodności CE, deklarację 

zgodności CE 0123.

- igły jednorazowe, pakowane pojedynczo w sterylnym opakowaniu typu blister z łatwym 

mechanizmem otwierania z zachowaniem zasad aseptyki.

1 szt. szt. 3

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 132 - 

Przyrząd do 

przetaczania krwi

1
Przyrząd do 

przetaczania krwi

Przyrząd do przetaczania krwi, kompatybilny z pompą infuzyjną typu ALARIS GW 800 

Care Fusion, · jednorazowego użytku, jałowy (opakowanie foliowo-papierowe), 

niepirogenny, nietoksyczny, wolny od ftalanów · igła biorcza ostra, odporna na 

uszkodzenie przy przebiciu korka gumowego lub plastiku ·  igła biorcza zaopatrzona w 

kanał napowietrzający  z filtrem powietrza (filtr mikrobiologiczny, hydrofobowy) · komora 

kroplenia z filtrem krwi· dren podający i komora filtracyjna przezroczyste (bezbarwne) · 

długość drenu ok. 150 cm, zaciskacz umieszczony na drenie, uchwyt do mocowania drenu, 

nasadka igły dawczej typu Luer Lock umozliwiająca łatwe, szczelne dokręcenie i 

odkręcenie; igły biorcza i dawcza zaopatrzone osłonkami chroniącymi przed 

rozjałowieniem· 

1 szt. op. 180

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

monitora Radiometer 

Kompatybilna z monitorem TCM400 do pomiaru tcp CO2, mocowana u pacjenta przy 

pomocy krążka mocującego Kit N20 12 szt. op. 1

2 Pierścień mocujący 

membranę do 

monitora radiometer

Jednorazowy, autramatyczny, kompatybilny z membraną Kit 84, w komplecie żel 

kontaktowy o pojemności 10 ml
50 szt. op. 1

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 134 - 

Podkład medyczny 

bibułowo-foliowy

1 Podkład medyczny 

bibułowo-foliowy 

50x80 cm

Podkład podfoliowany powiadający dwie wartswy bibuły oraz wartwę folii. Kolor niebieski 

lub zielony. Szerokość 50 cm, perforacja co 80 cm. Rolka 40 m. 

1 rolka szt. 10

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 133 - 

Membrana oraz 

pierścień mocujący 

do monitora 

Radiometer 



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 135 - 

Prześcieradło 

ochronne na stół 

operacyjny

1

Prześcieradło 

ochronne na stół 

operacyjny

jednorazowego użytku, o wymiarach nie mniejszych niż 80 cm x 210 cm, pokrywające cały 

stół operacyjny, sucha miękka tkanina, nieprzepuszczalny spód dla zapewnienia ochrony 

stołu, materiał chłonny z możliwością absorpcji płynów

1 szt. szt. 900

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1

 

Płytka plastyczna posiadająca  pierścień  o średnicy 57 mm. Płytka wykonana z materiału 

plastycznego dostosowującego się do kształtu i rozmiaru stomii, wchłaniającego wilgoć 

gwarantując szczelność i bezpieczeństwo stosowania. Warstwa przylepna płytki wykonana 

z hypoalergicznego materiału  o właściwościach ochronnych i gojących. Płytka plastyczna 

nie wymagająca docinania. 

 5 szt. op. 2

2

Worek kolostomijny kompatybilny z płytką opisaną w pozycji nr 1 powyżej. Przeznaczony 

do zaopatrzenia kolostomii. Wykonany z miękkiej włókniny, odporny na wilgoć. Worek o 

symetrycznym kształcie z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami z filtrem 

odprowadzającym gazy. Worek otwarty zaopatrzony w system zamknięcia na końcu.

10 szt. op. 2

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

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

1 Rękojeść staplera
Rękojeść staplera laparoskopowego uniwersalnego z możliwością zginania do 45 stopni i 

obrotu 360 stopni, z gumowaną rękojeścią, długość robocza 15 cm 1 szt. op. 4

2 Ładunek do staplera

Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 60 mm, z 

możliwością zginania do 45 stopni, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed 

zamknięciem odp. od wewnętrznej: 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, do tkanki średniej/grubej. 

Kompatybilny z rękojeścią z pozycji nr 1.

1 szt. op. 8

3 Stapler okrężny  

Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony, o średnicy 25 mm, 28 mm, 31 mm, z łamanym 

kowadełkiem po oddaniu strzału, zszywki spłaszczone na calej długości, wysokość 

zszywek 4,8 mm.
1 szt. op. 6

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 138 -

Prześcieradło 

jednorazowe 1

Przescieradło 

jednorazowe 

fizelinowe z gumką  

Podkład włókninowy, jednorazowy, wykonany z miękkiej włókniny (fizeliny). Gumka na 

krótszych bokach eliminuje przemieszczanie się pokrycia podczas zabiegu. Pokrycie chroni 

stół do masażu podczas zabiegów (preparaty do masażu). Wymiary: długość 195-210 cm, 

szerokość 60-76 cm, gramatura minimum 30 g/m
2. 

Kolor biały.

10 szt. 10

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 139 - 

Smoczek do butelki

1 Smoczek do butelki

Smoczek jednorazowy, w dwóch rozmiarach: dla noworodków donoszonych i dla 

wcześniaków (mniejszy od smoczka dla noworodków). Jałowy, gotowy do użytku, z 

odpowietrzaczem. Otwór: dla noworodków trójprzepływowy, podwójny, dla wcześniaków 

trójprzepływowy w kształcie litery W. Wykonany z termoplastycznego elostatu bez lateksu 

oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Pakowany 

pojedynczo w opakowania papierowo-foliowe. Wymagane oznaczenia na opakowaniu: 

data ważności, nr seryjny oraz metoda sterylizacji. Produkt będący wyrobem medycznym. 

1 szt. szt. 30 000

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 136 - 

Akcesoria do stomii 

system 

dwuczęściowy

 System dwuczęściowy 

składający się 

oddzielnie z worka i 

płytki, które łączy się 

ze sobą za pomocą  

plastikowego 

pierścienia 

zatrzaskowego. 

Łączeniu towarzyszy 

informacja np. 

dźwiękowa o 

prawidłowym 

połączeniu płytki z 

workiem. 

Razem:

Zakres nr 137 - 

Staplery 

laparoskopowe 

wraz z akcesoriami

Razem:



Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 140 - 

Staza jednorazowa 1. Staza jednorazowa

gumowa, bezlateksowa, wytrzymała na rozciąganie, szerokość paska ok. 2,5 cm, pakowana 

w rolki, perforacja co 45-50 cm, umożliwiająca łatwe, wygodne dzielenie opasek, ilość w 

rolce 25 sztuk opasek

1 rolka 

zawierająca 25 

sztuk opasek

rolka 40

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 

oferowanego produktu
Producent

Cena za 

jednostkę 

(netto)

Wartość pozycji 

netto

Stawka 

VAT

Wartość pozycji 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zakres nr 141 Igła 

do podawania 

leków do ściany 

pęcherza 

moczowego w 

czasie cystoskopii

1.

Igła do podawania 

leków do ściany 

pęcherza moczowego 

w czasie cystoskopii

Igła sterylna i apirogenna, jednorazowa, z regulowanym ostrzem, długości 35 cm. op.1 szt. op. 10

......................... dnia ........................ .............................................................................. 

              Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie

                                                                              uprawniającym do występowania w obrocie

                                                                              prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Razem:

Razem:


