
Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1. Strzykawki

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. netto 

za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.
Strzykawki j/u- typu janet trzyczęściowa z 

jednym lub dwoma reduktorami luer 
100 ml 850

2.

Strzykawka j.u. - trzyczęściowa z gumowym 

tłokiem z zakończeniem luer , bezskokowy 

przesuw tłoku , pierścień zabezpieczający 

przed wysunięciem tłoka skala co 0,5-1 ml

50 ml 3000

3.

Strzykawki 3-częściowe j/u .z kryzą 

ograniczającą wysuwanie się tłoka, całkowita 

długość skali na cylindrze musi odpowiadać 

skali nominalnej strzykawki 

20 ml 60 000

4.

Strzykawki 3-częściowe j/u. z kryzą 

ograniczającą wysuwanie się tłoka , całkowita 

długość skali na cylindrze musi odpowiadać 

skali nominalnej strzykawki 

10 ml 30 000

5.

Strzykawki 3-częściowe j/u .z kryzą 

ograniczająca wysuwanie się tłoka , całkowita 

długość skali na cylindrze musi odpowiadać 

skali nominalnej strzykawki 

5 ml 70 000

6.

Strzykawki 3-częściowe j/u .z kryzą 

ograniczająca wysuwanie się tłoka , całkowita 

długość skali na cylindrze musi odpowiadać 

skali nominalnej strzykawki 

2 ml 65 000

7.

Strzykawka j.u tuberkulinowa, 3-częściowa 

luer, skala co 0,05ml, z igłą nakładaną 

0,45*13mm

1ml 2 000

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 2. Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przedłużacze

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto 
Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

Przyrząd do przetaczania płynów 

infuzyjnych z pomp OCŻ z dodatkową skala 

pomiarową 

150cm 100

2. Przedłużacz do pomp infuzyjnych 120-150cm 2 000

3. Przedłużacz do pomp infuzyjnych 200cm 300

4. Przedłużacz do pomp infuzyjnych czarny 150cm 50

5.
Przedłużacz do pomp infuzyjnych 

bursztynowy
150 cm 300

6. Przyrząd do pobierania i upustu krwi  - 30

7. Kaniula dotętnicza 20G/1,0 * 45mm 200

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 3. Elektrody do symulacji zewnętrznej serca (sterylne)

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość 

opakowa

nia

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. netto za                       

1 op. 
Wartość netto % VAT

Wartość 

brutto
Producent Nr katalogowy

1

Wielofunkcyjne jednorazowe 

elektrody do defibrylacji, 

kardiowersji, zewnętrznej 

stymulacji serca dla dorosłych 

kompatybilne z defibrylatorem 

Cardio- Aid 200B Innomed i 

lifepak 12 Medtronic 

1 op=2 

szt.
2

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 4. Zestawy do punkcji opłucnej, do drenażu nadłonowego

Lp. Opis przedmiotu zamówienia rozmiar 

Przewidywana ilość 

zamówienia (sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

Zestaw do drenażu nadłonowego, cewnik 

nr 12, bez balonu, kateter do przekłucia 

12mm.

 12F 5

2.
Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej z 

igła veressa 
15G 20

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 5. Cewniki Foley`a, Tiemann`a,  Nelaton`a, worki

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywan

a ilość 

zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-

cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent
Nr 

katalogowy

1. Cewnik Foley latex. z balonikiem 3-5ml, z prowadnicą CH 6 20

2. Cewnik Foley latex. z balonikiem 3-5ml, z prowadnicą CH 8 20

3. Cewnik Foley latex. z balonikiem 3-5ml, z prowadnicą CH10 20

4. Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml CH12 20

5. Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml CH 14 80

6. Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml CH16 860

7. Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml CH18 850

8. Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml CH 20 400

9. Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml CH 22 150

10. Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml CH24 50

11. Cewnik Foley latex. z balonikiem 5-10ml CH26 10

12. Cewnik Foley latex. z balonikiem 50ml CH24 150

13. Cewnik Tiemann  sztywny, ze skrzywionym końcem CH10-20 60

14. Cewnik Nelaton z powłoką hydrofil.z otworem CH 06-22/400mm 5

15. Pojemnik na mocz- sterylny 100 ml 4500

16.

Worek do godzinowej zbiórki moczu, z podziałką, z 

drenem zakończonym łącznikiem schodkowym i 

zastawką bezzwrotną, z dodatkowym pojemnikiem 

pomiarowym 500 ml

2000ml 100

17. Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml 4000

18. Cewnik Foleya silkonowy z balonem 5-10 ml CH  12-24 6

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 6. Rurki

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1. Rurka ustno-gardł. sterylna nr 1/ 70mm 10

2. Rurka ustno-gardł. sterylna nr 2 /80mm 400

3. Rurka ustno-gardł. sterylna nr 3/ 90mm 200

4. Rurka ustno-gardł. sterylna nr 0/ 60mm 10

5. Rurka ustno-gardł. sterylna nr 00/ 50mm 10

6. Rurka ustno-gardł. sterylna nr 000/ 40mm 10

7. Rurka intubacyjna bez mankietu  2 - 5 co 0,5 70

8.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 2.5 5

9.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 3 5

10.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 3.5 5

11.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 4 5

12.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 4.5 5

13.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 5 5

14.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 5,5 10

15.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 6 10

16.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 6.5 10

17.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 7 30

18.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 7,5 150

19.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 8 150

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 6. Rurki

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

20.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 8.5 90

21.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 9 10

22.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 9.5 10

23.
Rurka intubacyjna z mankietem 

uszczelniającym
nr 10 10

24.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 4 3

25.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 5 3

26.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 6 3

27.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 6,5 5

28.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 7 10

29.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 7,5 10

30.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 8 10

31.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 8,5 3

32.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 9 5

33.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 9,5 3

34.
Rurka tracheostomijna z mankietem 

uszczelniającym
nr 10 3

35.
Prowadnica do trudnych intubacji zagięte 

z futerałem
3,3mm 60cm 5

36.
Prowadnica do trudnych intubacji zagięte 

z futerałem
5mm 60cm 25

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 6. Rurki

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

37.
Prowadnica do trudnych intubacji zagięte 

z futerałem
3,3mm 80cm 3

38.
Prowadnica do trudnych intubacji zagięte 

z futerałem
5mm 80cm 20

39. Prowadnica do rurek intubacyjnych 2,2mm 5

40. Prowadnica do rurek intubacyjnych 3,0mm 5

41. Prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0mm 10

42. Prowadnica do rurek intubacyjnych 5,0mm 20

43.

Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem 

uszczelniającym, z prowadnicą wygięta w 

łuk 

7mm 5

44.

Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem 

uszczelniającym z prowadnica wygięta w 

łuk 

7,5mm 5

45.

Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem 

uszczelniającym z prowadnicą wygięta w 

łuk 

8,0mm 10

46.

Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem 

uszczelniającym z prowadnicą wygięta w 

łuk

8,5mm 5

47.

Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem 

uszczelniającym z prowadnicą wygięta w 

łuk

9,0mm 5

48.

Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem 

uszczelniającym z prowadnica wygięte w 

łuk

9,5 mm 5

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 6. Rurki

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

49.

Rurki tracheostomijne z ruchomym 

szyldem i możliwością odsysania znad 

mankietu i z mankietem 

niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej 

długości i  oznaczeniem nr rurki na 

baloniku kontrolnym i podziałką 

centymetrową na rurce, bez lateksu

8 5

50.

Rurki tracheostomijne z ruchomym 

szyldem i możliwością odsysania znad 

mankietu i z mankietem 

niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej 

długości i  oznaczeniem nr rurki na 

baloniku kontrolnym i podziałką 

centymetrową na rurce, bez lateksu

8,5 5

51.

Rurki tracheostomijne z ruchomym 

szyldem i możliwością odsysania znad 

mankietu i z mankietem 

niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej 

długości i  oznaczeniem nr rurki na 

baloniku kontrolnym i podziałką 

centymetrową na rurce, bez lateksu

9 5

52.

Rurki tracheostomijne z ruchomym 

szyldem i możliwością odsysania znad 

mankietu i z mankietem 

niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej 

długości i  oznaczeniem nr rurki na 

baloniku kontrolnym i podziałką 

centymetrową na rurce, bez lateksu

9,5 3

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 6. Rurki

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

53.

Rurki tracheostomijne z ruchomym 

szyldem i możliwością odsysania znad 

mankietu i z mankietem 

niskociśnieniowym j.u. z linią rtg na całej 

długości i  oznaczeniem nr rurki na 

baloniku kontrolnym i podziałką 

centymetrową na rurce, bez lateksu

7,5 5

54.

Opaska do mocowania rurki 

tracheostomijnej dla dorosłych 

regulowana 

- 20

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 7. Maski anestetyczne

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1. Maska anestetyczna rozmiar 2 5

2. Maska anestetyczna rozmiar 3 5

3. Maska anestetyczna rozmiar 4 5

4. Maska anestetyczna rozmiar 5 10

5. Maska anestetyczna rozmiar 6 15

6. Maska anestetyczna rozmiar 7 5

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 8. Przyrządy do żywienia, zgłębniki i pegi 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywan

a ilość 

zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-

cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1. Przyrząd do żywienia, zestaw PEG CH18*40 cm 35

2.

Worek o pojemności 1000/2500ml z zestawem do 

podawania diet metodą grawitacyjną z wlewem oraz 

podziałką co 500 ml z komorą kroplową , zaciskiem 

rolkowym, z kranikiem zamykanym do podawania 

leków i łącznikiem do zgłębników 

1000-2500 ml 400

3. Zgłębnik z prowadnicą Flocare pur lub równoważny 10/130 cm 3

4. Zgłębnik z prowadnicą Flocare pur lub równoważny 10*110 cm 5

5. Zgłębnik z prowadnicą Flocare pur lub równoważny 12*110 cm 5

6.
Uniwersalny zestaw do żywienia przy użyciu pompy 

Flocare 800 
 - 500

7. G- tube gastrostomia balonikowa 18 2

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 9. Opatrunki do cewników, okleiny 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana 

ilość 

zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-

cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT
Wartość 

brutto
Producent Nr katalogowy

1.

antybakteryjny opatrunek (gąbka opatrunkowa) do 

cewników doż. i drenów impregnowany, 

zawierający 0,2% PHMB

5x 5cm 700

2.
okleina przezroczysta- zabezpieczenie wkłucia 

centralnego 
10x12 600

Razem wartość pakietu:

Pakiet nr 10. Worki oddechowe 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m.

Przewidywana 

ilość 

zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-

cy

Cena jedn. 

netto 
Wartość netto % VAT

Wartość 

brutto
Producent Nr katalogowy

1. Worek oddechowy 
1l, z kołnierzem 

15F
2

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 11. Próżnociąg położniczy 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m

Przewidywa

na ilość 

zamówienia 

na okres 12 

m-cy

cena 

jedn. 

netto 

wartość 

netto 
%  VAT wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

Próżniociąg położniczy z automatyczną 

półtwardą miseczką w kształcie grzyba 

MysticII M-Style Mushroom z elastyczna 

końcówka nóżki zapewniająca 

łatwiejsze wprowadzenie podczas 

wspomaganych porodów , przy 

ustawieniu potylicowo tylnim płodu. 

Elastyczna przyssawka o średnicy 

50mm wygina się do 90° w każdym 

kierunku.

- 1

  

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 12. Strzykawki bursztynowe

Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m

Przewidywana 

ilość 

zamówienia na 

okres 12 m-cy

cena jedn. 

netto 
wartość netto %  VAT wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

Strzykawki trzyczęściowa bursztynowa do pomp 

infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, skala 

kontrastująca , niezmywalna, obustronna. Bez skokowy 

przesuw tłoka , tłok zmniejszający przestrzeń martwą 

do minimum, kryza zabezpieczająca wysuwanie tłoka z 

pompy -  20 ml 

szt. 300

2.

Strzykawka trzyczęściowa bursztynowa do pomp 

infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, skala 

kontrastująca, niezmywalna , obustronna. Bez skokowy 

przesuw tłoka, tłok zmniejszający przestrzeń martwą do 

minimum, kryza zabezpieczająca wysuwanie tłoka z 

pompy- 50-60 ml.

szt. 185

Razem wartość pakietu:

  

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 13. Ostrza do dermatomu

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
wielkość 

opakowania

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(opak.) 

na okres 12m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 op.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.
Ostrza do dermatomu TCM3000 BL,sterylne, 

75mm
1op=10 szt 3

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 14. Worki laparoskopowe

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

ENDOBAG 350 ml/10mm Automatyczna prowadnica o 

średnicy trzonu 10mm pełna metalowa rozkładana obręcz o 

średnicy otworu wejściowego 6 cm, stalowy drut do 

zaciągnięcia, pojemność 350 ml. Całkowita długość 

endobaga w wersji zamkniętej 52 cm, a w wersji gotowej do 

pracy 47 cm. Uchwyt z trzema oczkami na palce ułatwiające 

manipulowanie

5

2.

ENDOBAG 670ml/10mm. Prowadnica o średnicy trzonu 

10mm, nić z tworzywa do zaciągnięcia, rozmiar 12,7 x 17,7 

cm/670 ml, średnica otworu wejściowego 8,7 cm

10

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)
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Pakiet nr 15. Dreny i końcówki do odsysania

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana ilość 

zamówienia (sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. netto za                       

1 szt.
Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

Dren łączący do odsysania pola 

operacyjnego / sterylny/ CH30- FI 

7,00mm/10mm

650

2.

Koncówka Yankauer standardowa  bez 

kontroli siły ssania CH 23- fi 3,80 

mm/7,59 mm

100

3.
Końcowka Yankauer bez kontroli siły 

ssania  CH 20-Fi 4,45 mm/6,50 mm
100

4.

Końcówka  do odsysania pola 

operacyjnego typ Poola - zagięta bez 

kontroli siły  ssania

200

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)
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Pakiet nr 16. Dreny

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

 Wartość netto  % VAT  Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1. Dren brzuszny z poliuretanu F20/200mm 5

2. Dren brzuszny z poliuretanu F22/400mm 10

3. Dren brzuszny z poliuretanu F24/400mm 20

4. Dren brzuszny z poliuretanu F26/400mm 30

5. Dren brzuszny z poliuretanu F28/400mm 30

6. Dren brzuszny z poliuretanu F30/400mm 30

7. Dren brzuszny z poliuretanu F32/400mm 20

8. Dren Pezzera 30 3

9. Dren Pezzera 32 13

10. Dren Pezzera 36 5

11.
Dren T-Kehr 100% silikon  z 

workiem zabezpieczającym 
14 2

12.
Dren T-Kehr  100% silikon z 

workiem zabezpieczającym 
16 2

13.
Dren T-Kehr  100 % silikon z 

workiem zabezpieczającym 
18 2

14.
Dren T-kerhr 100 % silikon z 

workirm zabezpieczajacym 
20 2

15.
Dren T-Kehr 100 % silikon z 

workiem zabezpieczającym 
22 2

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)
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Pakiet nr 17. Elektrody, papiery, żele do EKG i USG

Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m.

Przewidywan

a ilość 

zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-

cy

Cena jedn. 

netto 
Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1. Elektroda z żelem do EKG dla dorosłych szt. 16000

2. Elektroda z żelem do EKG dla dzieci szt. 600

3.
Papier do EKG do Askarda 58x25 z 

nadrukiem kratka 
rolki 5

4.
Papier do EKG do Askarda 112x25 z 

nadukiem kratka
rolki 250

5. Żel do USG 0,5 litra szt. 300

6. Żel do EKG 0,5 litra szt. 20

7. Papier do USG Mitsubishi K61B szt. 100

8.
Papier do drukarki SONY typ II UPP-210HDx 

25 mm  do RTG - ramie C  
szt. 10

9. Papier do defibrylatora 50x30 rolki 25

Razem wartość pakietu:

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

(podpis Wykonawcy)



Nr postepowania ZP/17/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 18. Ustniki do endoskopu kompatybilne z endoskopami firmy Pentax 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m.

Przewidywana 

ilość 

zamówienia

na okres 12 m-

cy

Cena jedn. 

netto 
Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.
Ustnik wielorazowy do endoskopu 

kompatybilny z endoskopami firmy Pentax 
szt. 20

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

(podpis Wykonawcy)
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Pakiet nr 19.  Pojemnik na odpady medyczne 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

pojemnik na odpady medyczne 

w kształcie prostokąta – tuby, 

wys. 60cm 

szt. 10

Pakiet nr 20. Strzykawka doustna 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena 

jedn. 

netto 

 Wartość netto  % VAT  Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1. Strzykawka doustna sterylna szt. 800

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

(podpis Wykonawcy)
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Pakiet nr 21. Worki do stomii 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia J.m.

Przewidywana 

ilość 

zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-

cy

Cena jedn. 

netto 
Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

Worki stomijne jednoczęściowe otwarte- 

odpuszczalne, ujście worka zamykane na rzepy, 

kolor beżowy, nieprzepuszczające zapachów, 

płytka elastyczna z warstwą ochronną skóry, filtr 

odporny na przeciekanie płynów i przepuszczalny 

dla gazów rozmiar 15-75 mm 

szt. 200

Pakiet nr 22. Laryngoskop dla noworodków 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m.

Przewidywana 

ilość 

zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-

cy

Cena jedn. 

netto 
Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

Laryngoskpo światłowodowy dla noworodka , 

wąska rękojeść podlegająca sterylizacji w 

autoklawie, mocowanie zgodne z ISO 7376 

kompatabilny ze światłowodowymi łyżkami 

wielorazowymi, bezpieczna zakrętka 

umożliwiająca łatwy dostęp do baterii, w zestawie 

3 łyżki laryngoskopowe typu Miller 00, 0, 1, łyżki o 

sztywnej metalowej konstrukcji, wykonane z 

antymagnetycznej stali nierdzewnej, matowe, w 

pełni sterylizowane w  autoklawie, zatrzask 

kulkowy zapewniający bezpieczne mocowanie 

łyżki w uchwycie 

kopl. 1

2.

Łopatki proste do laryngoskopu, wielorazowe, ze 

stali nierdzewnej, matowe, z możliwością 

sterylizacji w autoklawie, rozmiar : 00, 0, 1, 

zgodnie z ISO 7376 kompatabilne z rękojeścią 

Optima XL 

szt. 6

3.

Łyżki laryngoskopowe Macintosh do 

laryngoskopu, wielorazowe, ze stali nierdzewnej, 

matowe z możliwością sterylizacji w autoklawie, 

rozmiar: 0, 1, zgodnie z ISO 7376 kompatabilne z 

rękojeściami Optima XL 

szt. 2

Razem wartość pakietu

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

(podpis Wykonawcy)
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Pakiet nr 23. Narzędzia stalowe jednorazowe

lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m. ilość
Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
VAT %

Wartość 

brutto
Producent Nr katalogowy

1.

Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm. Sterylne 

jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali 

nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do 

jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016  

umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia .   

Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie 

ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz 

deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego 

oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 

93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia 

pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną 

w postaci naklejki. Sterylizacja EO. Opakowanie  handlowe typu 

dyspenser. 

opak. 1

2.

Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm. Sterylne 

jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali 

nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do 

jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016  

umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. 

Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie 

ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz 

deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego 

oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 

93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia 

pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną 

w postaci naklejki. Sterylizacja EO. Opakowanie  handlowe typu 

dyspenser. 

opak. 2

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

(podpis Wykonawcy)
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3.

Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm. Sterylne 

jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali 

nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do 

jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016  

umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. 

Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie 

ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz 

deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego 

oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 

93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia 

pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną 

w postaci naklejki. Sterylizacja EO. Opakowanie  handlowe typu 

dyspenser. 

opak. 3

4.

Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm. 

Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z 

matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol 

graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 

15223-1:2016  umieszczony w sposób trwały na obu stronach 

narzędzia .   Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe 

oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych 

oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego 

oznakowania dla ludzi.  Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 

93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzie 

pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną 

w postaci naklejki. Sterylizacja EO. Opakowanie  handlowe typu 

dyspenser.                                          

opak. 1

5.

Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm. Sterylne 

jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali 

nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do 

jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016  

umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia .   

Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie 

ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz 

deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego 

oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 

93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia 

pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną 

w postaci naklejki. Sterylizacja EO. Opakowanie  handlowe typu 

dyspenser. 

opak. 1

 Razem wartość pakietu: 

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

(podpis Wykonawcy)
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Pakiet nr 24. Anestezjologia regionalna

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana ilość 

zamówienia (sztuk)

na okres 12 m-cy

Cena jedn. netto za

1 szt.
Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

Igła do neurostymulacji echogeniczna I 

stymulująca, pasująca do stymulatorów: 

Plexygon, Stimuplex HNS 12, Life-Tech 

Ezstim II- model ES400

22G – 50 mm 100

2.

Igła do neurostymulacji echogeniczna I 

stymulująca, pasująca do stymulatorów: 

Plexygon, Stimuplex HNS 12, Life-Tech 

Ezstim II- model ES400

21G – 80 mm 200

3.

Zestaw do ciągłych blokad splotów I 

nerwów obwodowych – cewnik w igle (igła 

do stymulacji, cewnik do ciągłej blokady, 

łącznik, filtr antybakteryjny)

Igła 18G-50 mm; cewnik 

20G-40 cm
10

4.

Zestaw do ciągłych blokad splotów I 

nerwów obwodowych – cewnik na igle (igła 

do stymulacji , cewnik do ciągłej blokady, 

łącznik, filtr antybakteryjny)

Igła 25G – 19 cm; cewnik 

0,6x188mm
10

5. Zestaw mocujący cewnik do ciągłej blokady 20

6. Osłonka na głowicę USG Do 65 cm 900

7. pompa elastomerowa
125 ml; przepływ 5 

ml/godz
25

8. pompa elastomerowa
270 ml; przepływ 5 

ml/godz
25

9. 5

 Razem wartość pakietu: 

Torebka na pompę elastomerową

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

(podpis Wykonawcy)
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Pakiet nr 25. Kaniule

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar

Przewidywana 

ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1

Kaniula Neoflon bez portu bocznego, z  

wymagalnym zdejmowanym 

elementem ułatwiającym wkłucie, z 

cewnikiem bez pasków RTG, 

wykonany z wysoko oczyszczonego 

teflonu PTFE, przepływ 13ml/min

24G/ 0,7*19mm 1000

2

Kaniula Neoflon bez portu bocznego, z 

wymagalnym zdejmowanym 

elementem ułatwiającym wkłucie, z 

cewnikiem bez pasków RTG, 

wykonany z wysoko oczyszczonego 

teflonu PTFE, przepływ 13ml/min

26G/0,6*19mm 1000

Razem wartość pakietu

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

(podpis Wykonawcy)
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Pakiet nr 26. Zestawy do drenażu klatki piersiowej

Lp.

Przewidywana ilość 

zamówienia (sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1. 30

Opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do drenażu klatki 

piersiowej: butelka 1000- 700 ml, 

3000 ml, dreny łączące. 

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

(podpis Wykonawcy)
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Pakiet nr 27. Paski do glukometrów 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana ilość zamówienia 

(sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. netto za                       

1 op./zestaw
Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

Dostarczony glukometr musi spełniać poniższe wymogi:

możliwość pomiaru glukozy we krwi włośniczkowej i noworodkowej,

wykonywać oznaczenia w zakresie pomiaru od 10-600mg/dl,

oznaczać poziom glukozy przy hematokrycie w zakresie 20-70%,

wykonać pomiar w czasie do 5 sekund,

posiadać automatyczny wyrzutnik zużytych pasków, bezdotykowe usuwanie zużytego paska,

wyświetlać ostrzeżenie o niskim i wysokim poziomie glukozy oraz ciałach ketonowych,

posiadać możliwość dopełnienia brakującej próbki krwi na pasek,

posiadać możliwość wykonania powyżej 2000 badań na jednym zestawie baterii.

Paski do glukometru muszą spełniać poniższe wymogi:

objętość próbki do 1 µl ,

paski z kapilara na czubku paska,

opakowanie zawierające 50 szt. W 2 fiolkach po 25 szt.

termin przydatności pasków po otwarciu minimum 6 miesiecy,

Płyny kontrolne musza spełniać ponizsze wymogi:

trzy poziomy: niski, normalny, wysoki 

termin przydatności materiału po otwarciu fiolki minimum 6 miesiecy 

2 zestawy

400 op. 

(a 50 szt)

Zamawiający oczekuje dostarczenia 30 szt. glukometrów w cenie oferowanych pasków z przeprowadzoną i 

potwierdzoną kalibracja każdego glukometru. W przypadku uszkodzenia glukometru wykonawca dokonuje 

wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń dla personelu 

medycznego na każdym oddziale szpitalnym  z obsługi i kalibracji systemu.

Zamawiający wraz z pierwszą dostawą wymaga załączenia oryginalnych instrukcji obsługi systemu: glukometru, 

pasków, płynów kontrolnych.

Razem wartość pakietu:

2.

1. Paski do glukometrów 

Roztwory kontrolne

 (1 zestaw - 3 poziomy)

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

(podpis Wykonawcy)


