
                                    Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Pakiet I

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 150
2 150

3 5

4 5

5 10

suma

Pakiet II

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Końcówka do ślinociągu x 1 szt.
Dren brzuszny silikonowy z optymalnie 
sprężystego materiału z linią RTG z trzema lub 
siedmioma  otworami bocznymi do wyboru 
rozmiar CH 24 F długość 200 cm

Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o 
specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed 
uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, 
prowadnicę, rurkę Blue Line z miękkiego PCV o 
średnicy wewnętrznej 4,0, tasiemkę mocującą, 
łącznik 15 mm, cewnik do odsysania 10 F x 1 
szt.

Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o 
specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed 
uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, igłę 
Touhy 16G/2 cm, strzykawkę 10 ml, elastyczną 
prowadnicę o długości 50 cm, zaoblone 
rozszerzadło o długości 7 cm, zaoblony 
prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, 
wykonaną z silikonowanego PCV kaniulę Blue 
Line o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15 
mm, tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi, 
cewnik do odsysania 10 F x 1 szt.
Stabilizator do rurki intubacyjnej do wszystkich 
rozmiarów rurek łącznie z pediatrycznymi x 1 
szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu



1

a 1

b 1

suma

Pakiet III

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 100

suma

Pakiet IV

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 50
2 80

3 2

4 2

Uniwersalny, higieniczny pojemnik do 
transportu narzędzi chirurgicznych "brudnych" 
do działu centralnej sterylizacji oraz sterylnych 
do użytkownika. Pojemnik wykonany z bardzo 
wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego 
na dezynfekcję termiczną w myjni - 
dezynfektorze. Posiadający szczelną pokrywę 
zabezpieczającą, bezpieczne zamknięcie - na 
opaskę ściągającą, ergonomiczne uchwyty do 
przenoszenia, miejsce na etykietę adresową. 
Pojemniki w kolorze niebieskim i czerwonym
wymiary 600 x 400 x 320 mm czerwone x 1 szt. 

wymiary 600 x 400 x 320 mm niebieskie x 1 szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Papier do aparatu KTG Luckcome L8P lub 
kompatybilny, rozmiar 152 mm x 90 mm x 150 
kartek, papier do druku termicznego, z 
nadrukiem siatki tętna i TOCO, skala tętna 30 - 
240 BPM, skala TOCO 0 - 100, odległość 
fizyczna na papierze 30 - 240 BPM: 70 mm, 
odległość fizyczna na papierze 0 - 100 TOCO: 
40 mm x 1 szt. 

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New 
Askir pojemność 1 l x 1 szt.
Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New 
Askir pojemność 2 l x 1 szt.
Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych do 
ssaka New Askir  1 l x 1 szt.
Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych do 
ssaka New Askir 2 l  x 1 szt.



5 10
suma

Pakiet V

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 1

2 3

Filtr do ssaka New Askir 

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Test symulacyjny Bowie - Dick do kontroli pracy 
sterylizatora w postaci samoprzylepnych 
pokrytych polimerem testów paskowych z 
symetrycznie rozłożoną substancją 
wskaźnikową na całej długości testu, 
walidowany z typem przyrządu testowego 
procesu z rurką i kapsułą ze stali 
kwasoodpornej w obudowie z tworzywa 
sztucznego, zgodny z normą EN 285 i En 867, 
opakowanie 500 szt. x 1 op.

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem 
sterylizacji parą wodną z miejscami 
informacyjnymi:   - w rzędzie pierwszym - numer 
operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i 
znaki interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 
symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), 
numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki 
interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w 
tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w 
rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli 
w tym cyfry i znaki interpunkcyjne )                      
          -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 
symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne )         
                      Kompatybilne z posiadaną przez 
szpital metkownicą trzyrzędową 
alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż 
przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 12 
rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet 
x 1 op.



3 2

4 1

5 1

6 3

suma

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem 
sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami 
informacyjnymi:                                                    
       - w rzędzie pierwszym - numer operatora 
( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki 
interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 
symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), 
numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki 
interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w 
tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w 
rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli 
w tym cyfry i znaki interpunkcyjne )                      
          -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 
symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne )         
                      Kompatybilne z posiadaną przez 
szpital metkownicą trzyrzędową 
alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż 
przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 2 
rolki plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet 
x 1 op.
Sprawdzian zgrzewania do wizualnej kontroli 
poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych, 
opakowanie 250 szt. x 1 op.
Testy skuteczności mycia endoskopów giętkich 
w postaci płytki ze stali kwasoodpornej z 
naniesioną substancją testową imitującą krew 
ludzką, zgodne z normą 15883-5, opakowanie 
50 szt. x 1 op.

Jednorazowe naboje ze 100% tlenkiem etylenu 
dostosowane do sterylizatora 3M 5XL Steri-
Vac. Wymagane pismo od producenta 
dopuszczające stosowanie oferowanych naboi 
w wymienionym sterylizatorze. Opakowanie po 
12 szt.Zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.01 r. O 
odpadach ( Dz.U. nr 62, poz. 628) oraz z dnia 
11.05.01r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych ( Dz.U. nr 63, poz.638 ( z 
późniejszymi zmianami) od 1 szt. naboju oprócz 
ceny będzie pobierana zwrotna kaucja przy 
dostawie naboi ( przy zwrocie pustego naboju 
będzie oddawana) w wysokości ustalonej przez 
producenta naboi tj. 2,60 zł x 1 op.



Pakiet VI

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 130

suma

Pakiet VII

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 15
suma

Pakiet VIII

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, 
neoprenowe, powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna 
pokrywana poliuretanem, silikonowana,  
równomiernie rolowany brzeg mankietu, 
podwójne opakowanie ( zewnętrzne i 
wewnętrzne ) umożliwiające otwarcie w sposób 
jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne 
oznakowanie rękawic - prawa, lewa, AQL - 1,0, 
długość min. 280 mm, grubość poj. ścianki na 
palcu min. 0,20 mm, dłoni min. 0,19 mm, 
posiadające deklarację zgodności  oraz 
certyfikat zgodności z normami EN 455-1-2-3 
wydany przez jednostkę notyfikowaną. 
Spełniające test na przenikanie 
mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub inną 
metodą badania. Rozmiar S, M, L x 1 para

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Taśma do drukarki do myjni S46 x 1 szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu



1 50

suma

Pakiet IX

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość Nr katalogowy

1 5
suma

Pakiet X
Opis przedmiotu zamówienia Ilość Nr katalogowy

1 9000

Półmaska filtrująca dla personelu medycznego, 
klasa ochrony FFP2, zgodna z normą EN 
149:2001 (oznaczenie na masce), wykonana 
całkowicie z polipropylenu (materiał maski i 
filtra), bez zaworu wydechowego, w części 
górnej maski usztywnienie na nos, po stronie 
wewnętrznej (od strony twarzy) pianka 
poliuretanowa zwiększająca komfort użycia i 
ułatwiająca oddychanie. Gumki na głowę 
wykonane z termoplastycznego materiału 
ułatwiającego nakładanie maski. Każda maska 
pakowana osobno w przezroczystą folię, na 
opakowaniu każdej maski instrukcja zakładania 
maski x 1 szt. 

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Uchwyt do szyny Modura x 1 szt.

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Kaniula bezpieczna żylna wykonana z 
biokompatybilnego poliuretanu, z portem do 
dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca co 
najmniej 4 paski kontrastujące w promieniach 
Rtg. Wyposażona w metalowy automatyczny 
zatrzask na końcu igły chroniący personel przed 
zakłuciem, posiadająca samozamykający sie 
port boczny, filtr hydrofobowy w komorze 
wypływu zapobiegający wypływowi krwi w 
momencie wkłucia, komora zabezpieczona  
koreczkiem luer-lock. Rozmiar 18 G - 22 G x 1 
szt.



2 110

3

4 200

5 30

6

suma

Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z 
regulacją przepływu -posiadający kolec z 
odpowietrzeniem, zintegrowaną zatyczką 
odpowietrzenia, filtr 15 µm, dren o długości 
180cm z zaciskaczem, łącze luer-lock, zakres 
przepływów 0- 250 ml/godzinę, regulator w 
kształcie koła z uchwytem do obsługi jedną 
ręką. Sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt.

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z 
komorą kroplową w górnej części sztywną 
zintegrowaną z igłą biorczą przeźroczystą, w 
komorze kroplowej filtr 15um z funkcją "stop" 
zabezpieczającą przed przedostaniem się 
powietrza do drenu po zakończeniu infuzji, 
zacisk rolkowy wyposażony w port dla igły 
biorczej, dren o dł. 180cm zakończony 
zastawką (filtr hydrofobowy) zapobiegającą 
wydostaniu się płynu po napełnieniu, sterylny x 
1 szt.

2 000

Aparat do przygotowywania i pobierania leków z 
butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich 
opakowań o pojemności od 3-1000 ml, 
zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekiem, 
szczelna zatyczka zabezpieczająca łącznik, z 
filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, 
pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, 
standardowy kolec x 1 szt.

Aparat do przygotowywania i pobierania leków z 
butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich 
opakowań o pojemności od 3-1000 ml, szczelna 
zatyczka zabezpieczająca łącznik, z filtrem 
bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany 
pojedynczo, jednorazowego użytku, mikro kolec 
x 1 szt.

Zastawka dostępu bezigłowego, pojedyncza z 
przezierną silikonową membraną i 
przezroczystą obudową z końcówkami luer-
lock. Zastawka umożliwiająca używanie przez 7 
dni lub 200 podań, posiadająca automatyczny 
system nie zawierający metalowych elementów  
zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku 
zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii 
infuzyjnej x 1 szt.

3 000



Pakiet XI
Opis przedmiotu zamówienia Ilość Nr katalogowy

1 40

2 5

3 10

4 20

5 10

6 5

7 2
suma

Pakiet XII

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

L.p. Cena 
jednostko
wa netto w 
PLN

Stawka 
podatku 
VAT

Cena 
jednostk
owa 
brutto w 
PLN

Wartość 
netto w 
PLN

Wartość 
podatku 
VAT

Wartość 
brutto w 
PLN Kraj 

producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Worek jednoczęściowy z możliwością 
opróżniania beżowy z okienkiem do obserwacji 
stomii. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym 
składnikiem wspomagającym gojenie, ze 
zwiększoną przyczepnością. Płytka miękka, 
elastyczna, z nacięciami bocznymi z 
możliwością przycięcia 13 - 70 mm. Ujście 
woreczka usztywnione, łatwe w otrzymaniu 
higieny, worek posiada filtr węglowy x 1 szt.
Pierścień uszczelniający do modelowania x 1 
szt.
Płytki stomijne hydrokoloidowe do docięcia 13 - 
70 cm x 1 szt.
Worek z możliwością opróżnienia, z okienkiem 
do obserwacji stomii, z filtrem, kompatybilny z 
płytką, łączenia worka z płytką za pomocą płytki 
klejącej, płytka zaopatrzona  w uchwyty celem 
zastosowania pasa x 1 szt.

Worek urostomijny jednoczęściowy beżowy z 
okienkiem do obserwacji stomii, posiadający 
system zapobiegający cofaniu się moczu. 
Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym 
składnikiem wspomagającym gojenie, płytka z 
nacięciami bocznymi, z możliwością przycięcia 
13 - 70 mm x 1 szt.
Pasta uszczelniająco-gojąca na skórę 
uszkodzoną wokół stomii x 1 szt.
Pas do worków x 1 szt.

L.p.
Nazwa wyrobu 

oraz nr 
katalogowy

Cena 
jednostkow
a netto w 

PLN

Stawka 
podatku 

VAT

Cena 
jednostko
wa brutto 

w PLN

Wartość 
netto w PLN

Wartość 
podatku 

VAT
Wartość 

brutto w PLN Kraj 
producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczne
go

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia do 
obrotu



1

a 800

b 400

c

2

a 300

b 100

3 40

4 300

5 20

6 250

7

a
b

Strzykawka trzyczęściowa - sterylna, jednorazowego 
użytku, wykonana z polipropylenu, gumowa część  
tłoka bezlateksowa z uszczelnieniem w postaci 
jednego oringu i grubości max. 3mm, blokada 
zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, 
niezmywalna, czytelna, czarna skala

Strzykawka 100 ml, skala nadruku 2 ml, położenie 
końcówki centralne, końcówka do cewnika i dwa 
łączniki Luer, uchwyt aspiracyjny na tłoku dla 
wygodnego nabierania x 1 szt.
Strzykawka 20 ml skala nadruku 1 ml, końcówka 
Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt.
Strzykawka 50 ml skala nadruku 1 ml, końcówka 
Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt.

1 500

Strzykawka trzyczęściowa - sterylna, jednorazowego 
użytku, wykonana z polipropylenu, gumowa część  
tłoka bezlateksowa z uszczelnieniem, blokada 
zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, 
niezmywalna, czytelna, czarna skala
Strzykawka z igłą 1 ml do tuberkuliny, skala 0,01 ml, 
położenie końcówki Luer centralne x 1 szt.
Strzykawka z igłą 1 ml do insuliny, U - 40, U - 100, 
skala nadruku  0,025 ml x 1 szt.

Strzykawka trzyczęściowa ( czarna lub bursztynowa ) 
- sterylna, jednorazowego użytku, 20 ml,skala 
nadruku co 1 ml. Końcówka Luer-Lock położona 
centralnie, gumowy bezlateksowy tłok z podwójnym 
uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed 
wypadaniem x 1 szt.

Strzykawka trzyczęściowa ( czarna lub bursztynowa ) 
- sterylna, jednorazowego użytku, 50 ml,skala 
nadruku co 1 ml. Końcówka Luer-Lock położona 
centralnie, gumowy bezlateksowy tłok z podwójnym 
uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed 
wypadaniem x 1 szt.
Igła typu motylek, sterylna, długość drenu 30cm, 
pakowana pojedynczo 18G - 25G x 1 szt.
Igła do wstrzykiwacza/penów, sterylna, pakowana 
pojedynczo - 6 mm, 8mm; 12,7mm x 1 szt.

Igła iniekcyjna typu Luer, cienkościenna, 
jednorazowego użytku, sterylna, pakowana 
pojedynczo, na opakowaniu czytelna data ważności.
0,4 - 0,9 mm x 1 szt. 70 000
1,0 - 1,2 mm x 1 szt. 40 000



8

a
b 250

suma

Pakiet XIII
Nazwa

Ilość

1 800

2 5000

3 100

4 10

5 100

Przedłużacz do systemów infuzyjnych - sterylny, 
pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, 
długość nie mniejsza niż 140 cm, zabezpieczony z 
obu stron zatyczkami zapobiegającymi przypadkowej 
kontaminacji przy podłączaniu
biały x 1 szt. 1 000
bursztynowy x 1 szt.

L.p.
Nazwa wyrobu 

oraz nr 
katalogowy

Cena 
jednostkow
a netto w 

PLN

Stawka 
podatku 

VAT

Cena 
jednostko
wa brutto 

w PLN

Wartość 
netto w PLN

Wartość 
podatku 

VAT
Wartość 

brutto w PLN Kraj 
producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczne
go

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia do 
obrotu

Trójdrożny kranik odcinający typu Luer-Lock do 
prowadzenia terapii dożylnej, wszystkie ramiona 
kranika zaopatrzone w koreczki, sterylny, pakowany 
pojedynczo, bezlateksowy, wykonany z poliamidu. 
Osiowo i promieniście ruchoma nakrętkalock 
zapewniająca bezpieczne połączenie, ciągły prosty 
strumień w kanałach w celu dokładnego 
monitorowania ciśnienia, kraniki w kolorach do 
wyboru zamawiającego: czerwony, niebieski, biały i 
żółty x 1 szt.

Korek luer-lock - standardowe, zamykające 
zakończenia żeńskie luer-lock, białe, sterylne, 
pakowane pojedynczo, z trzpieniem wewnątrz, nie 
wystającym poza korek x 1 szt.

Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia 
żylnego - zestaw drenów wraz z zestawem do 
przetoczeń i kranikiem trójdrożnym, na końcu drenu 
do skali odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, 
zakończenie drenu lock, sterylny, pakowany 
pojedynczo x 1 szt.

Skala do pomiaru ocż wielokrotnego użytku, 
wykonana z odpornego na złamania plastiku z 
miejscem do umieszczenia drenu, skala od +35 do 
-15 cm H2O czytelna dzięki efektowi powiększenia, 
wskażnik pozycji zero ruchomy na obie strony skali, 
dwa uniwersalne uchwyty mocujące skalę do stojaka 
x 1 szt.

Dren do pompy infuzyjnej z ostrym kolcem komory 
kroplowej, odpowietrznikiem z filtrem 
przeciwbakteryjnym i zatyczką typu Eurocap, górna 
część komory kroplowej dopasowana do czujnika 
kropli, filtr infuzyjny 15 mikrom, zacisk rolkowy z 
miejscem na kolec dla bezpieczeństwa po użyciu, 
krótki silikonowy segment kontaktujący się z 
mechanizmem pompy, dł. 250 cm x 1 szt.



6 100

7 100

8 20

9 15

10

a) 2-kanały 7F/20 i kanały G 16/16 50
b) 2-kanały 7F/20 i kanały G 14/18 8
c) 2-kanały, igła V,7F/20 i kanały G 11/11 5
d) 3-kanały 7F/20 i kanały G 16/18/18 50
e) 3-kanały 7F/20 i kanały G 16/12/12 8

11 10

Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z 
końcówką typu Pencil Point z przeźroczystym 
uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem 
potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni 
podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście 
igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane 
kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 
22Gx88mm, 25Gx88mm, 25Gx120mm, 
25Gx156mm, 27Gx88mm. Rozmiary 25Gx88mm i 
27Gx88mm pakowane razem z prowadnicą x 1 szt.

Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem 
Quincke z przeźroczystym uchwytem ze 
zmieniającym barwę identyfikatorem 
potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni 
podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście 
igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane 
kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 
22Gx88mm, 25G x 88 mm, 26G x 88mm x 1 szt.

Igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy, 
zintegrowanymi przezroczystymi skrzydełkami, 
plastikowym mandrynem, szczelnie wypełniającym 
igłę, ze znacznikami długości co 1 cm. Rozmiar 
18Gx120mm x 1 szt.

Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - igła ze 
szlifem Touhy 18Gx80mm ze zintegrowanymi 
skrzydełkami i przezroczystym uchwyten, cewnik z 
zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, 
łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra w młej 
obudowie dla wygody pacjenta, strzykawki lock 3 mol 
oraz 20 ml, strzykawka niskooporowa lor luer 10 ml, 
igła G25x5,8", igła G21x1 1/2, igła G18 x 1 1/2, 
system mocowania filtra do skóry typu Pin Pad x 1 
szt.

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych 
zakładany metodą Seldingera  x 1 szt. w rozmiarach:

Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza 
moczowego z cewnikiem z poliuretanu o dł. 65cm, 
rozrywalna kaniula o dł. 50mm, zacisk ślizgowy, 
płytka mocująca dren do skóry (dla rozm. 10), worek 
na mocz 1500ml, CH10 i CH15, sterylny x 1 szt.



12 10

13 25

14 3

suma

Pakiet XIV

Nazwa

Ilość

1 10

2 5

3 15

Igły do znieczuleń splotów nerwowych z 
opatentowanym krótkim szlifem 45 stopni 
zapobiegającym uszkodzeniu nerwów, z drenem 
łączącym 0,75x1,85x300mm, końcówka Luer Lock, 
sterylne pakowane pojedynczo. Rozmiar 24G x 0,55 
x 50 mm x 1 szt.

Igły do znieczuleń splotów nerwowych techniką " 
single shot " przy użyciu neurostymulatora, sterylne, 
pakowane pojedynczo, rozmiar 20G, 21G, 22G, 24G 
x 1 szt.

Zestaw do kaniulacji dużych metodą Seldingera - 
cewnik do żyły głównej trzyświatłowy z powłoką 
antybakteryjną, cewnik 7F/20 o średnicy kanałów 
16/18/18 G, zintegrowana igła typu V ( możliwość 
wprowadzania prowadnicy bez odłączania 
strzykawki), prowadnica odporna na zaginanie i 
załamywanie wykonana ze stopu niklu i tytanu, 
możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania za 
pomocą odprowadzeń EKG x 1 szt.

L.p.
Nazwa wyrobu 

oraz nr 
katalogowy

Cena 
jednostkow
a netto w 

PLN

Stawka 
podatku 

VAT

Cena 
jednostko
wa brutto 

w PLN

Wartość 
netto w PLN

Wartość 
podatku 

VAT
Wartość 

brutto w PLN Kraj 
producenta i 
jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczne
go

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia do 
obrotu

Resuscytator z gumy silikonowej wielorazowego 
użytku, sterylizacja w autoklawie 134C wyposażony w 
zastawkę wyrównawczą (przy 40 cm H2O, 
mechanizm pop-off). Pojemność 1475ml, W 
zestawie: maska silikonowa, zastawka pacjenta z 
zastawką wyrównawczą,  zastawka w rezerwuarze, 
rezerwuar tlenowy. Dla dorosłych x 1 szt.

Resuscytator z gumy silikonowej wielorazowego 
użytku, sterylizacja w autoklawie 134C wyposażony w 
zastawkę wyrównawczą (przy 40 cm H2O, 
mechanizm pop-off). Pojemność 635ml, W zestawie: 
maska silikonowa, zastawka pacjenta z zastawką 
wyrównawczą, zastawka w rezerwuarze, rezerwuar 
tlenowy. Dziecięcy i noworodkowy x 1 szt.

Rezerwuar tlenu do resuscytatora (kompatybilny z 
pozycją 1 i 2) jednorazowego użytku, objętość 
2600ml x 1 szt.



4 10

5 10

6 15

7 10

8 130

9 300

10 300

11 100

12 10

13 800

14 100

15 1000

16

17 30

Bezlateksowa staza jednorazowego użytku do 
uciskania żyły wykonana z rozciągliwego paska z 
syntetycznej gumy w kolorze niebieskim. Perforacja 
umożliwiająca dzielenie poszczególnych opasek. 
Rolka zawierająca 25 szt. Opasek x 1 szt.

Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Grigsa, 
rurka trachostomijna z mankietem niskociśnieniowym 
i mandrynem do przeprowadzenia prowadnicy, 
prowadnica Seldingera, bez wielorazowego peana, 
skalpel do nacięcia skóry, sterylny x 1 szt.
Cewnik jednorazowego użytku do badania 
histerosalpingografii 5Fr i 12Fr x 1 szt.
Czepek do mycia głowy dwuwarstwowy z 
simeticonem bez płukania w opakowaniu z 
możliwością podgrzania x 1 szt.

Pojemniki histopatologiczne wykonane z PP , 
pokrywa zakręcana Pojemność od 70 ml - 2000 ml x 
1 szt.

Zaciskacz do pępowiny, zatrzask zabezpieczający 
przed przypadkowym otwarciem, ząbkowane 
ramiona, sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt.

Pęseta jednorazowego użytku z zatrzaskiem do 
fiksowania, sterylna , pakowana pojedynczo x 1 szt.

Łączniki do drenów, budowa schodkowa, 
mikrobiologicznie czyste. 4x4, 7x7, 10x10 x 1 szt.
Okulary ochronne typu gogle, dla dorosłych, 
przezroczyste x 1 szt.
Wziernik ginekologiczny, sterylny, jednorazowego 
użytku, pakowany pojedynczo, z fiksatorem z 
obrotem o 90 st.., Rozmiar S, M, L x 1 szt.

Szczotki / gąbki do chirurgicznego mycia rąk, 
jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, 
sterylne x 1 szt.

Opaska do identyfikacji dzieci, zaoblone krawędzie x 
1 szt.
Opaska do identyfikacji dorosłych, zaoblone 
krawędzie x 1 szt. 3 000

Rurka sigmoidoskopowa 250x20mm, wykoanana z 
poliwęglanu przewodzącego swiatło, atraumatyczny 
obturator wewnąrz rurki zamykający światło, skala 
głebokości wprowadzenia rurki, sterylna x 1 szt.



18 20

19 15

20 1000

21 12000

22 30

23

24

25 15
26 15

27 15

28 2000

29 30

30 100

31 10

32 3

33 10

Rurka anoskopowa jednorazowego użytku bez ryzyka 
zakażenia krzyżowego, z obturatorem o rozmiarze 85 
x fi 20 mm, dystalny koniec obturatora  zaokrąglony, 
skala długości na rurce,moduł wykonany z 
termoplatiku przyjaznego pacjentowi, rurka wykonana 
z materiału przewodzącego światło x 1 szt.

Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veresa, z workiem 
do zbiórki treści oraz dernem i kranikiem trójdrożnym 
do zamknięcia światła drenu przy podłączaniu 
zestawu, sterylny x 1 szt.

Zestaw do lewatywy z workiem minimum 1750ml i 
kanką doodbytniczą, dren z zaciskaczem x 1 szt.
Kieliszki do leków plastikowe ze skalą, 
jednorazowego użytku x 1 szt.
Opaska uciskowa ( staza) dla dorosłych, elastyczny 
pasek z automatycznym zapięciem, z możliwością 
prania w temp 60 st. x 1 szt.
Szpatułki laryngologiczne, jednorazowego użytku, 
plastikowe sterylne. Pakowane pojedynczo w 
opakowanie papierowo - foliowe x 1 szt.

4 000

Szpatułki laryngologiczne, jednorazowego użytku, 
drewniane, sterylne. Pakowane pojedynczo w 
opakowanie papierowo - foliowe x 1 szt.

4 000

Basen plastikowy z pokrywą x 1 szt.
Kaczka plastikowa, pojemność 1 litr x 1 szt.
Miska nerkowata plastikowa, wielorazowego użytku, 
średnia, duża x 1 szt.
Lancety do testów punktowych  x 1 szt.
Plastikowy kubeczek do pojenia z dziubkiem i 
uchwytami x 1 szt.

Golarka typu Gallant z ostrzem wykonanym ze stali 
nierdzewnej, wyposażona w grzebień zapobiegający 
zapychaniu ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca 
jej odłamanie po zakończeniu golenia, 
jednorazowego użytku x 1 szt.

Ciśnieniomierz półautomatyczny do pomiaru 
ciśnienia na ramieniu, pomiar ciśnienia tętniczego i 
częstości pulsu, pamięć ostatniego pomiaru, z 
bawełnianym mankietem dla ramienia o obwodzie 22 
- 32 cm x 1 szt.

Ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na 
ramieniu, możliwość zapisania wartości pomiarów dla 
dwóch osób, obliczanie średniej wartości wyników, 
łącznie z datą i godziną,  mankiet dla ramienia o 
obwodzie 22 - 32 cm x 1 szt.

Termometr bezdotykowy na podczerwień z funkcją 
pamięci pomiarów x 1 szt.



34 200

suma

Pakiet XV

Nazwa

Ilość

1 600

suma

Pakiet XVI

Nazwa

Ilość

1 3

2 1

suma

Pakiet XVII

Ilość

1 70

Kanka doodbytnicza z atraumatycznie zakończonym 
końcem, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana 
pojedynczo, zmrożona powierzchnia eliminująca 
używanie środków poślizgowych, rozmiar Ch 16 - 30  
x 1 szt.

L.p.
Nazwa wyrobu 

oraz nr 
katalogowy

Cena 
jednostkow
a netto w 

PLN

Stawka 
podatku 

VAT
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w PLN
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netto w PLN
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Wartość 
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jego nazwa

Klasa 
wyrobu 
medyczne
go

Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia do 
obrotu

Probówka typu " falcone " z zakrętką, wykonana z 
grubego polipropylenu, pojemność 50 ml, wymiary 30 
x 115 mm, ze stożkowym dnem i podziałką, sterylna 
x 1 szt.

L.p.
Nazwa wyrobu 

oraz nr 
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dopuszczenia do 
obrotu

Zamknięty system do zbiórki płynnego i półpłynnego 
stolca posiadający silikonowy dren o dł. 155 cm z 
atraumatycznym balonikiem i kieszonką ułatwiającą 
wprowadzenie ( aplikacje ) oraz dwoma portami. W 
zestawie strzykawka 45 ml i trzy worki zbiorcze z 
filtrem węglowym 1000 ml x 1 szt.
Worek zbiorczy z filtrem węglowym pasujcy do poz. 1 
opakowanie 10 szt. X 1 opakowanie

L.p. Nazwa [j.m.]
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Numer i data 
ważności 
świadectwa 
dopuszczenia do 
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Siatka przepuklinowa syntetyczna sterylna, kompozyt 
polipropylenu i poliglekapronu, częściowo 
wchłanialna, makroporowata ( wielkość porów 3-4 
mm ), gęstość polipropylenu 28g/m2, maksymalna 
kurczliwość 2%, o okresie wchłaniania do 84 dni [ 11 
cm x 6 cm ]



2 5
suma

Siatka przepuklinowa syntetyczna sterylna, kompozyt 
polipropylenu i poliglekapronu, częściowo 
wchłanialna, makroporowata ( wielkość porów 3-4 
mm ), gęstość polipropylenu 28g/m2, maksymalna 
kurczliwość 2%, o okresie wchłaniania do 84 dni [ 15 
cm x 15 cm ]
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