
Pakiet IX

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1 100

2 2000

3 300

4 150

5 800

6 1300

Suma:

Pakiet X

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1 400

2 150

L.p. Numer 
katalogowy

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 Nazwa 

Producenta 
i jego kraj

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Nr 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Fartuch chirurgiczny niejałowy przedni wykonany z włókniny 
foliowanej o gramaturze 43 g / m2, nieprzepuszczalnej dla 
płynów, rozmiar 87 x 120 cm x 1 szt.
Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej 
min. 27g/m2, rękawy wykończone gumką, wiązany w pasie x 
1 szt.
Jałowa osłona przewodów medycznych o wymiarach 15 cm x 
250 cm x 1 szt.

Jałowa foliowa osłona na ramię C aparatu RTG o wymiarach 
183 x 105 cm z gumką x 1 szt.
Serweta z włókniny TMS niesterylna, 35 g/m2, rozmiar 160 x 
120 cm x 1 szt.
Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 35g/m2 
niesterylne, rozmiar 210 cm x 130-160 cm x 1 szt.

L.p. Numer 
katalogowy

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 Nazwa 

Producenta 
i jego kraj

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Nr 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Jałowa serweta 75-80 cm x 90 cm wykonana z włókniny 
foliowanej polipropylen/ polietylen, zapakowana w torebkę 
papierowo-foliową. Na opakowaniu etykieta z dwiema 
nalepkami z nr serii, datą ważności , nazwą producenta  x 1 
szt.

Serweta z workiem do zbiórki płynów wykonana z laminatu 
dwuwarstwowego, z częścią podpośladkową, jałowa, 
wysterylizowana EO, na opakowaniu centralna etykieta z 
dwiema metkami przylepnymi z nr serii, datą ważności, nazwą 
producenta x 1 szt.



3 800

4 100

Suma:

Na opakowaniu jednostkowym musi być umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem, datą ważności, numerem serii

Pakiet XI

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Zestaw serwet uniwersalny, jałowy, wysterylizowany w EO, 
wykonany z laminatu dwuwarstwowego. Na opakowaniu 
centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą 
ważności, nazwą producenta. Wytrzymałość laminatu 
dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho min. 75N/5cm i 
mokro 80N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 150 
cm H2O. Skład zestawu:                                                          
-serweta w rozm. 240cmx150cm z przylepcem- 1 szt.,             
-serweta w rozm. min.180cmx170cm z przylepcem-1 szt.,       
-serweta w rozm. 90cmx75cm z przylepcem-2szt.,                  
-taśma mocująca 50cmx9-10cm - 1szt.,                                  
-serweta na stolik MAYO 140-145cmx80cm - 1 szt.,                
-serweta na stół instrumentalny 190cmx 140-150cm - 1 szt.,    
-serweta do osuszania min. 2 szt.

Zestaw serwet uniwersalny z fartuchami, jałowy, sterylizowany 
EO, wykonany z laminatu dwuwarstwowego. Na opakowaniu 
centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą 
ważności, nazwą producenta. Wytrzymałość laminatu 
dwuwarstwowego na rozciąganie na sucho min. 75N/5cm i 
mokro 80N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 150 
cm H2O. Minimalny skład zestawu:                                           
               -serweta w rozm. 240cmx150cm z przylepcem- 1 
szt.,             -serweta w rozm. 175-180cmx170cm z 
przylepcem-1 szt.,       -serweta w rozm. 90cmx75cm z 
przylepcem-2szt.,                                                 -serweta na 
stolik MAYO 140-145cmx80cm - 1 szt.,                -serweta na 
stół instrumentalny 190cmx 140-150cm - 1 szt.,    -ręczniki 
celulozowe min. 2 szt.                                             -fartuch 
chirurgiczny z włókniny typu SMS rozmiar L - 1 szt.    -fartuch 
chirurgiczny z włókniny typu SMS rozmiar XL - 1 szt.

Materiał serwet operacyjnych - laminat dwuwarstwowy min. 55 g/ m2 polipropylenowo-polietylenowy

L.p. Numer 
katalogowy

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 Nazwa 

Producenta 
i jego kraj

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Nr 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu



1 9

2 10

Suma:

Pakiet XII

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

1 1000

2 2000

3 500

4 200

5 25000

Rękaw papierowo-foliowy płaski 100 mm posiadający zgrzew 
fabryczny wielokrotny, wskaźniki sterylizacji parą wodną, 
tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze 
pod folią poza obszarem pakowania. Gramatura papieru min. 
60 g/m2, folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju. Brak 
nadruków na powierzchni przeznaczonej do bezpośredniego 
kontaktu ze sterylizowanym wyrobem, oznaczony kierunek 
otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki, informacje 
w języku polskim, nr serii, rozmiar, znak CE, długość 200 mb. 
x 1 szt. 

Rękaw papierowo-foliowy płaski 250 mm posiadający zgrzew 
fabryczny wielokrotny, wskaźniki sterylizacji parą wodną, 
tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze 
pod folią poza obszarem pakowania. Gramatura papieru min. 
60 g/m2, folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju. Brak 
nadruków na powierzchni przeznaczonej do bezpośredniego 
kontaktu ze sterylizowanym wyrobem, oznaczony kierunek 
otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki, informacje 
w języku polskim, nr serii, rozmiar, znak CE, długość 200 mb. 
x 1 szt. 

L.p. Numer 
katalogowy

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 Nazwa 

Producenta 
i jego kraj

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Nr 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Butelka Redona do długotrwałego odsysania ran, sterylna, 
jednorazowego użytku o pojemności 200 ml x 1 szt.
Cewnik Foley dwudrożny, silikonowany, sterylny w 
podwójnym opakowaniu, długość 40 cm, rozmiar CH 14 - 24 x 
1 szt.
Dren do odsysania ran typu Redon, jałowy, okrężna 
perforacja, otwory tej samej wielkości, nitka RTG na całej 
długości drenu, wyraźnie oznakowana głębokość założenia 
drenu, pakowany pojedynczo rozmiar CH 10 - 18 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 bezpieczeństwa po użyciu, krótki 
silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, 
dł. 250 cm x 1 szt.
Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, sterylny, 
wykonany z włókniny z hipoalergicznym klejem, z rozcięciem, 
podkładką, rozmiar 8 cm x 6 cm x 1 szt.



6

7 600

8 50

9 50

10 10

11 1000

12 400

13 200
14 300

15 10

16 10

17 30
Suma:

Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych, sterylny, ramka 
gąbczasta z medycznym klejem, okienko z 
paroprzepuszczalnej folii poliuretanowej, trzy dodatkowe paski 
z gąbki, rozmiar L x 1 szt.

1 400

Strzykawka sterylna 100 ml, skala nadruku 2 ml położenie 
końcówki centralne, końcówka do cewnika ścięta pod kątem 
45 stopni, łącznik Luer, uchwyt aspiracyjny natłoku dla 
wygodnego nabierania x 1 szt.

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

Strzykawka trzyczęściowa sterylna, jednorazowego użytku, 
wykonana z polipropylenu, gumowa część tłoka bezlateksowa 
z uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed 
wypadaniem, niezmywalna, czytelna, czarna skala, z igłą 1 ml 
do insuliny, U - 40, U - 100, skala nadruku 0,025 ml x 100 szt.
Stetoskop lekarski dla dorosłych x 1 szt.
Zamknięty system dostępu naczyniowego przezroczysty, 
bezigłowy, kompatybilny z końcówką luer-lock, wykonany w 
technologii podzielnej membrany silikonowej nałożonej na 
konektor, bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym 
w pełni widocznym torem przepływu, o przepływie powyżej 
500 ml/min., objętości wypełnienia max 0,1 ml, możliwość 
podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywakcji, bez 
zawartości lateksu oraz DEHP (ftalanów), sterylny, pakowany 
pojedynczo x 1 szt.

Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy składający się z 
probówki wykonanej z niełamliwego materiału o pojemności o 
pojemności 10 ml. Probówka wyposażona w końcówkę 
stożkową do próżni z otworem do przerywania ssania, osobny 
koreczek do probówki oraz etykietę identyfikującą pacjenta x 
1 szt.

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.
Filtr do ssaka New Askir 



Pakiet XIII
Opis przedmiotu zamówienia Ilość

1 300

Suma:

Pakiet XIV
Opis przedmiotu zamówienia Ilość

1 20

2 10
3 10
4 10

5 10
6 10

7 20

Suma:

L.p. Numer 
katalogowy

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 Nazwa 

Producenta 
i jego kraj

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Nr 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania beżowy z 
okienkiem do obserwacji stomii. Płytka hydrokoloidowa z 
dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z 
możliwością przycięcia 13 - 70 mm. Zapinany na rzep. Ujście 
woreczka usztywnione, łatwe w otrzymaniu higieny, worek 
posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną 
membranę przed zatykaniem x 1 szt.

L.p. Numer 
katalogowy

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 Nazwa 

Producenta 
i jego kraj

Klasa 
wyrobu 
medyczn
ego

Nr 
świadectwa 
dopuszczenia 
do obrotu

Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP 
przeznaczony dla noworodków, z rurami o średnicy wewn. 10 
mm, zawierający : odcinek wdechowy podgrzewany 1,4-1,5 
m; odcinek pomiarowy; odcinek łączący nawilżacz z 
respiratorem 0,5-0,65 m; generator z przegubem kulistym; 
końcówkę donosową (3 szt.); odcinek wydechowy 
niepodgrzewany o regulowanej długości w zakresie 0,3-0,77m 
z układem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem 
ciśnienia x 1 szt.
Czapeczka rozmiar 000-9 x 1 szt.
Maska nosowa rozmiar S, M, L, XL x 1 szt.
Filtr bakteryjny i wyciszający szum od przepływu gazów x 1 
szt.
Czujnik brzuszny oddechów x 1 szt.
Smoczek dopasowany wymiarami do generatora, możliwość 
wycięcia i dopasowania do kształtu buzi dziecka x 1 szt.
Komora noworodkowa uniwersalna do nawilżacza MR 850 i 
MR 730 jednorazowa, indywidualnie pakowana x 1 szt.

Oferowany asortyment ma być kompatybilny z aparatem Infant Flow SiPAP potwierdzony oświadczeniem producenta aparatu
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