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Zakres nr 1 - 

Czzepki

1 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. 235
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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
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Zakres nr 3 - 

Centymetr 

jednorazowego 

użytku

1

Centymetr jednorazowego użytku

Czysty biologicznie, posiadający otwór do zawieszania w podajniku. Miarka pomiarowa 

jednorazowego użytku do pomiaru ciała wykonana z papieru wysokiej jakości, zakres pomiaru 

pomiędzy 0-100 cm, skala co 1 cm. W komplecie podajnik. 

1000 szt. op. 1

Sygnatura sprawy: 126-W-D-02-2020

FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając w imieniu......................................................................................................................................................................................................................

ofertę na: DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie PRZEATRGU NIEOGRANICZONEGO dla Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o., ul. Żelazna 90 oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Razem:

Zakres nr 2 - 

Komplety 

jednorazowe

Razem:

Razem:

Zamawiający wymaga aby wartości brutto poszczególnych pozycji były obliczone według następującej formuły:

jednostkowa wartość netto x ilość jednostek + podatek VAT = wartość brutto pozycji



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 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. 290

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. 310
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1 Kieliszki jednorazowe plastykowe
jednorazowe,  wolne od ftalanów, przezroczyste plastykowe 15 - 30ml, z podziałka mililitrowa, 

czyste biologicznie
90 szt. op. 1050

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. 53

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. 2300
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Zarest nr 6 - 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. 670

Zakres nr 5 - 

kieliszki, fartuchy, 

szpatułki

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 4 - 

akcesoria do 

zestawu  

laparoskopowego 

Einstein Vision 2.0
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Zakres nr 7 - 

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. 100
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1 Rurki ustno – gardłowe GUEDELA - roz. 1 jednorazowe; długość 7 cm, sterylne, oznaczone datą ważności 1 szt. szt. 45

2 Rurki ustno – gardłowe GUEDELA - roz. 2 jednorazowe; długość 8 cm, sterylne, oznaczone datą ważności 1 szt. szt. 670

3 Rurki ustno – gardłowe GUEDELA - roz. 3 jednorazowe; długość 9cm, sterylne, oznaczone datą ważności 1 szt. szt. 55

4 Rurki ustno – gardłowe dla wcześniaków i noworodków jednorazowe; czyste biologicznie lub sterylne, oznaczone datą ważności, rozmiar "00", "0", "1" 1 szt. szt. 12

5 Mandryn intubacyjny 4,0
ułatwiający intubację, dopasowany długością do rurki intubacyjnej, łatwy do wygięcia, 

elastyczny, gładki, jednorazowy, sterylny
1 szt. szt. 115

6 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. 30

7 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. 15

Razem:

Zakres nr 8 - 

akcesoria do 

intubacji 1



8 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. 20

9 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. 30

10 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 250

11 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. 400

12 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

13 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. 25

Razem:

Zakres nr 8 - 

akcesoria do 

intubacji 1
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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. 30 000

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. 5 000
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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. 6500

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 dwoma filtrami: cząsteczkowym i bakteryjnym, chroniacymi 

przed zanieczyszczeniami bakteryjnymi i cząsteczkowymi, z zastawką zabezpieczającą lek 

przed wyciekaniem, kompatybilne ze strzykawkami Luer Lock, niepowodujące zasysania 

butelki z płynem

1 szt. szt. 4 000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zakres nr 11 

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 5

Numer i nazwa 

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

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

Razem:

Zakres nr 10 - 

akcesoria różne 1

Razem:

Zakres nr 9 - 

koreczki i kraniki

Razem:
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Stawka 

VAT
Wartość pozycji brutto

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

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 Żel do peelingu skóry Do przygotowania skóry glowy przed założeniem elektrod EEG, delitatny i skuteczny,w tubce 1 szt. szt. 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
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

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 15 - 

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 16 - 

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. 250

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 13 - 

akcesoria do 

systemu Cool Cap 1

Zakres nr 14 

akcesoria do 

intubacji 



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. 20

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. 75

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. 6

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

Zakres nr 17 - 

Cewniki nelaton, 

różne rozmiary

Razem:

Zakres nr 18 - 

wkładki domaciczne

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 19 

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 20 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

Zakres nr 21 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. 60

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 22 - 

Elektroda 

monopolarna do 

laparoskopowej 

histerektomii 

nadszyjkowej LSH

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. 20

2 Fartuch fizelinowy

Fartuch medyczny, ochronny, niesterylny. Przeznaczony do stosowania przez personel 

medyczny, jak również dla odwiedzających oddziały szpitalne. Wykonany z włókniny 

polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 40 g/m
2
, wiązany na troki w talii oraz na szyi, 

rękawy długie zakończone mankietem bawełnianym, przewiewny, rozmiar M, L, XL, w kolorze 

niebieskim lub zielonym

100 szt. op. 9

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. 20

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 lub troczków

50 szt. op. 4

6 Ochraniacze na buty 
Ochraniacze foliowe jednorazowe - na buty, folia matowa, niebieska, biała lub zielona, 

wykończona gumką
para 3500

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 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

Zakres nr 24 - 

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

Razem:

Razem:

Zakres nr 23 

Artykuły ochrony 

osobistej
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Zakres nr 25 - 

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. 10

Numer i nazwa 

zakresu
Lp. Asortyment Opis przedmiotu

Ilość w 

opakowaniu
Jedn.

Ilość 

jednostek

 Nazwa i nr katalogowy 
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Producent
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(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
  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

2 Igła do amniopunkcji 21G

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

Razem:

Zakres nr 26 - 

Sprzęt do 

amniopunkcji



3 Igła do amnioredukcji 18 G

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 27 - 

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. 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 28 - 

kapcie fizelinowe
1 Ochraniacze na buty 

Ochraniacze fizelinowe (osłonki na buty z włókniny) z gumką: kapcie jednorazowe, niesterylne, 

kolor biały. Osłonki wykonane z włókniny (fizelina). Z gumką wokół osłonki umożliwiające 

dopasowanie się do rozmiaru stopy / buta. W opakowaniu zbiorczym. 

para 4000

Zakres nr 26 - 

Sprzęt do 

amniopunkcji

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 29 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 30 - 

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 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 31 - 

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

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 - 

Kompres pochwowy

1 Kompres pochwowy

Kompres pochwowy w kształcie kulki - kompres wykonany z bawełny, bardzo chłonny, 

niesterylny, wyposażony w sznureczek ułatwiający wyciągnięcie. Kompres wykorzystywany 

jako tampon, dla pacjentek w leczeniu odleżyn ścian pochwy. Dwa rozmiary kompresów o 

średnicach 4 i 5-6 cm. 

10 szt. szt. 20

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 33 - 

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. 160

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 35 - 

Elektroda żelowa do 

badań eSMG

1 Elektoda żelowa do badań eSMG

Elektroda samoprzylepna50 x 50 mm do elektrostymulacji TENS, EMS, IF, MIC. Wykonana z 

siatki węglowej o wysokiej gęstości, koloru białego. Zapewniająca równomierną dystrybucję 

impulsów elektrycznych na skórę. Warstwa żelu o dobrych właściwościach samoprzylepnych, 

posiadającą wysoką przewodność i długą żywotność. Trwała i wydajna, umożliwiająca 

ponowne użycie. Przeznaczone do aparatów stosujących połączenie poprzez wtyczkę pin 2 mm. 

Wielokrotnego użytku dla jednej osoby. Elektrody używane do badania mięśni dna miednicy.

szt. 150

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 średnicach do wyboru przez Zamawiającego przy 

składaniu zamówienia: 57 mm lub 45 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. 4

2

Worek kolostomijny kompatybilny z płytkami opisanymi 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. 3

Razem:

Zakres nr 34 - 

Membrana oraz 

pierścień mocujący 

do monitora 

Radiometer 

Razem:

Razem:

Razem:

Zakres nr 36 - 

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. 



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 37 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

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 EEG igłowe, w komplecie 3 szt, jednorazowe, sterylne  3 szt. op. 20

2 Elektrody EEG przezskórne, jednorazowe, czyste biologicznie, w komplecie 3 szt. 3 szt. op. 10

3 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

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 39 - 

Nakłuwacze do pięt
1 Nakłuwacze do pięt

Różne rozmiary znaczone kolorami, jednorazowego użytku, do bezpiecznego i szybkiego 

pobierania krwi kapilarnej,  do stosowania w różnego rodzaju testach diagnostycznych. 

Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta, eliminująca 

przypadkowe ukłucie i zakażenie. Każdy z rodzajów nakłuwaczy pozwalający pobrać 

optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta, igła  pozostaje ukryta przed i po użyciu 

nakłuwacza, konstrukcja zapobiegająca ponownemu użyciu.

200 szt. op. 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 Worek do drenów grawitacyjnych

Dostosowany do drenów typu Penrosa oraz wielokanalikowych. Posiadający samoprzylepny 

pierścień z otworem dostosowanym do drenów o średnicy 6-12 mm oraz drenów kapilarnych o 

szer. 20 mm. Worek posiadający przesuwny zawór spustowy do opróżniania  wydzieliny z rany. 

Pojemność worka ok. 150 ml, na worku czytelna skala co 25 ml. Jałowy, pakowany podwójnie, 

wolny od ftalanów

1 szt. op. 50

2 Dren typu Penrose

Do drenażu grawitacyjnego ran, jałowy, wykonany  z transparentnego silikonu. Wewnątrz drenu 

specjalne ożebrowanie zapobiegające zagięciu i zamknięciu jego światła. Długość drenu ok. 30 

cm i szerokość 6 mm. Pakowany podwójnie.

25 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
Zakres nr 41- 

Rękawice 

diagnostyczne

1 Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, wielokolorowe (w opakowaniu jednostkowym po trzy lub 

cztery kolory rękawic). 

Pakowane w pudełko 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: S, M, L. Czytelne oznakowanie rozmiarów.                                                                                                                

100 szt. op. 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

Razem:

Razem:

Zakres nr 40 - 

Worki i dreny

Razem:

Zakres nr 38- 

akcesoria do 

systemu Cool Cap 2

Razem:



Zakres nr 42-  Filtr 

bakteryjno – 

wirusowy, 

oddechowy
1 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. 1600

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 43 - 

Maseczki
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. 430

......................... dnia ........................ .............................................................................. 

              Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie

                                                                              uprawniającym do występowania w obrocie

                                                                              prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Razem:

Razem:


