
8/ZO/2016 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2

L.p.
Grubość 

nitki
Długość nitki Długość igły

Krzywizna 

igły
Rodzaj igły

Przewidywana 

ilość 

zamówienia 

(SASZETEK) 

na okres 

12 miesięcy

Nazwa nici Kod nici
cena netto za 1 

saszetkę
Wartość netto Vat %

Wartość 

brutto

1. 3/0 70 cm 26 mm 1/2 koła okragła 180

2. 3/0 140-150 36

3. 2/0 70 cm 26 mm 1/2 koła okragła 432

4. 2/0 70 cm 30 mm 1/2 koła okragła 108

5. 2/0 140-150 36

6. 0 140-150 36

7. 0 70 cm 26 mm 1/2 koła okragła 648

8. 1 90 cm 40 mm wzmocniona 1/2 koła okragła 36

9. 1 70 cm 43 mm 1/2 koła okragła 216

10. 1 70 cm 48 mm 1/2 koła okragła 936

11. 1 70 cm 76 mm 1/2 koła okragła 120

12. 1 140 cm 72

13. 2 90 cm 40 mm wzmocniona 1/2 koła okragła 672

14. 2 90 cm 48 mm 1/2 koła okragła 720

15. 2 70 cm 76 mm 1/2 koła okrągła 96

16. 2 140 cm 72

17. 1 90 Cm 40 mm wzmocniona 1/2 koła okrągła  1512

18. 1 90 cm 48 mm 1/2 koła okrągła  108

19. 2 90 cm 48 mm 1/2 koła okrągła  36

20. 3/0 70 cm 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca 108

21. 4/0 70 cm 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca 108

22. 2/0 70 cm 30 mm 1/2 koła okrągła 72

Pakiet nr 1. NICI WCHŁANIALNE PLECIONE

podwiązka

podwiązka

podwiązka

 Nici syntetyczne z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, plecionkowe, powlekane w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli (w stosuunku 35/65) i 50% stearynianem wapnia, wchłaniajace 

się 56-70 dniem od zaimplantowania

podwiązka

podwiązka

Nici syntetyczne z poliglaktyny 910, plecione, powlekane poliglaktyną 370+ stearynianem wapnia, wchłaniające się około 42 dni od zaimplantowania

Razem wartość pakietu nr 1:

............................................

podpis 
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Wymagania:

-

-

-

-

- wymaga się dostarczenia katalogu w języku polskim, instrukcji stosowania przy pierwszej dostawie

- termin ważności min.12 miesięcy od daty dostawy

- wymaga się do opakowania wklejki do dokumentacj medycznej w ilości odpowiadającej opakowaniu zbiorczemu dostarczanych szwów zawierajacej minimum: nazwę, kod, nr serii, datę wazności  

w każdym opakowaniu zbiorczym wymaga się instrukcji użytkowania w języku polskim

odchylenia w długości nitki +/- 5%, w długości igly +/- 5%, nie dopuszcza się odchyleń w krzywiźnie i rodzaju igły

opakowanie zewnętrzne: folia-papier i wewnętrzne opakowanie:folia aluminiowa

opis rodzaju nici w języku polskim na najmniejszym opakowaniu jednostkowym oraz opakowaniu zbiorczym

............................................

podpis 



8/ZO/2016 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2

L.p.
Grubość 

nitki

Długość 

nitki
Długość igły Krzywizna igły Rodzaj igły

Przewidywana 

ilość 

zamówienia 

(SASZETEK) 

na okres 

12 miesięcy

Nazwa nici Kod nici
cena netto za 1 

saszetkę

Wartość 

netto
Vat %

Wartość 

brutto

1. 3/0 70cm 22mm 1/2 koła okragła 36

2. 2/0 70 cm 22 mm 1/2 koła okragła 72

3. 0 70 cm 30 mm 1/2 koła okragła 72

4. 0 90 cm
40 mm 

wzmocniona
1/2 koła okragła 36

5. 1 90 cm 48 mm 1/2 koła okragła 36

6. 2 90 cm 48 mm 1/2 koła okrągła 336

7. 4/0 70 cm 17 mm 1/2 koła okrągła 36

8. 3/0 70 cm 17 mm 1/2 koła okrągła 216

9. 3/0 70 cm 2x22 mm 1/2 koła okrągła 108

10. 3/0 70 cm 22 mm 1/2 koła okrągła 36

11. 2/0 70 cm 22 mm 1/2 koła okrągła 36

12. 2/0 70 cm 26 mm 1/2 koła okrągła 36

13. 1 90 cm
40 mm 

wzmocniona
1/2 koła okrągła 36

14. 2 90 cm 48 mm 1/2 koła okrągła 216

15. 3/0 45 cm 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca 36

16. 0 150 cm pętla
40 mm 

wzmocniona
1/2 koła okrągła 72

Wymagania:

-

-

-

-

- wymaga się dostarczenia katalogu w języku polskim, instrukcji stosowania przy pierwszej dostawie

- termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy

- wymaga się do opakowania wklejki do dokumentacj medycznej w ilości odpowiadającej opakowaniu zbiorczemu dostarczanych szwów zawierajacej minimum :nazwę, kod, nr serii, datę wazności  

opis rodzaju nici w języku polskim na najmniejszym opakowaniu jednostkowym oraz opakowaniu zbiorczym

w każdym opakowaniu zbiorczym wymaga się instrukcji użytkowania w języku polskim

Pakiet nr 2. NICI WCHŁANIALNE MONOFILAMENTOWE

Nici syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu, wchłaniajace się między 60-90 dniem od zaimplantowania 

odchylenia w długości nitki +/- 5%, w długości igly +/- 5%, nie dopuszcza się odchyleń w krzywiźnie i rodzaju igły

opakowanie zewnętrzne: folia-papier i wewnętrzne opakowanie:folia aluminiowa

Nici syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu, wchłaniajace się około 56 dni od zaimplantowania 

Nici syntetyczne, monofilamentowe z polipdioksanonu, wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania 

Nici syntetyczne, monofilamentowe z  poli-4 -hydroksymaślan, wchłaniające się po 13 miesiącach od zaimplantowania.

Razem wartość pakietu nr 2:

............................................

podpis 



8/ZO/2016 Formularz asotymentowo-cenowy Załącznik nr 2

L.p.
Grubość 

nitki

Długość 

nitki
Długość igły Krzywizna igły Rodzaj igły

Przewidywana 

ilość 

zamówienia 

(SASZETEK) 

na okres 

12 miesięcy

Nazwa nici Kod nici
cena netto za 1 

saszetkę

Wartość 

netto
Vat %

Wartość 

brutto

1. 10/0 10 cm 4 mm 3/8 koła okrągła, micro 12

2. 9/0 15 cm 6 mm 3/8 kola okragła micro 12

3. 8/0 45 cm 6-6,4 mm 3/8 koła okrągła podwójna, micro 48

4. 7/0 45 cm 6 mm 3/8 koła okrągła podwójna 108

5. 5/0 75 cm 13 mm 1/2 koła okrągła 36

6. 6/0 60 cm 12 mm 3/8 koła okrągła podwójna 36

7. 5/0 75 cm 16 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca 216

8. 4/0 75 cm 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca 396

9. 3/0 75 cm 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca 2232

10. 2/0 75 cm 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca 936

11. 1/0 75 cm 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca 648

12. 1 75 cm 39 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca 828

13. 1 90 cm 39 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca 72

14. 2 75 cm 30 1/2 koła odwrotnie tnąca 72

Wymagania:

-

-

-

-

- wymaga się dostarczenia katalogu w języku polskim, instrukcji stosowania przy pierwszej dostawie

- termin ważności min.12 miesięcy od daty dostawy

- wymaga się do opakowania wklejki do dokumentacj medycznej w ilości odpowiadającej opakowaniu zbiorczemu dostarczanych szwów zawierajacej minimum :nazwę, kod, nr serii, datę wazności  

Nici syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe, niebieskie

odchylenia w długości nitki +/- 5% , w długości igly +/- 5%, nie dopuszcza się odchyleń w krzywiźnie i rodzaju igły

w pozycjach 2-6 wymaga się szwów pakowanych w opakowania eliminujące pamięć nitki, typu Race-Pak lub Realy

opis rodzaju nici w języku polskim na najmniejszym opakowaniu jednostkowym oraz opakowaniu zbiorczym

w każdym opakowaniu zbiorczym wymaga się instrukcji użytkowania w języku polskim

Pakiet nr 3. NICI NIEWCHŁANIALNE                                      Modyfikacja z dnia 26.09.2016r.

Nici syntetyczne, plecione, poliestrowe, niepowlekane

Nici syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe, niebieskie

Razem wartość pakietu nr 3:

............................................

podpis 
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L.p.

Przewidywana 

ilość 

zamówienia 

(SASZETEK) 

na okres 

12 miesięcy

Nazwa nici Kod nici
cena netto za 1 

saszetkę
Wartość netto Vat %

Wartość 

brutto

1. 24

2. 8

3. 60

4. 108

48

48

Wymagania:

-

-

- wymaga się dostarczenia katalogu w języku polskim, instrukcji stosowania przy pierwszej dostawie

- termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy

- wymaga się do opakowania wklejki do dokumentacj medycznej w ilości odpowiadającej opakowaniu zbiorczemu dostarczanych szwów zawierajacej minimum :nazwę, kod, nr serii, datę wazności  

w każdym opakowaniu zbiorczym wymaga się instrukcji użytkowania w języku polskim

Opis przedmiotu zamówienia

Jałowy stapler skórny z 35 zszywkami o wymiarach staplera 6,9x3,6 mm

2x45 cm

średnica 2,5 mm żółty

średnica 1,5 mm 

niebieski

Wosk kostny 2,95 g 

Razem wartość pakietu nr 4:

5.

Stalowy, niechłanilany, niepowlekany, jednowłóknowy szew do zespalania 

rzepki, igła 1/2 koła 120 mm, odwrotnie tnąca, 60 cm, grubość 7 

Specjalny stalowy zestaw do odbarczania rany z dwoma poliuretanowymi 

płytkami i podwójną igłą 3/8 koła, odwrotnie tnącą 100mm, długość 90 cm

75 cm

Pakiet nr 4. NICI SPECJALISTYCZNE

opis rodzaju nici w języku polskim na najmniejszym opakowaniu jednostkowym oraz opakowaniu zbiorczym

Silikonowe tasiemki retrakcyjne, nieprzepuszczalne dla promieni RTG w róznych kolorach i średnicach

............................................

podpis 




