Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy
DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP
33194120-3 artykuły do infuzji, 33141324-7 igły do dializy
G R U P A IA – bezpieczne igły do dializ
Lp
Nazwa artykułu
1

Igły dożylne i dotętnicze do hemodializy z
zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem
podczas kończenia zabiegu pak. pojedynczo
sterylizowana promieniami gamma lub parą wodną, o
długości ostrza 2-2,5cm, z drenem o długości do 22
cm z obrotowym skrzydełkiem i otworem w igle
tętniczej w rozmiarach 15G – 17G, w rozmiarach do
wyboru przez Zamawiającego
WARTOŚĆ RAZEM Netto..................................

33194120-3 artykuły do infuzji
G R U P A IIA – linie do dializ
Lp
Nazwa artykułu

1

Linie krwi do hemodializy do ap. sztucznej nerki typu
Fresenius 4008S, 4008H oraz Gambro AK 96, z
jeziorkiem 22mm, z kompletem zacisków (na każdym
odprowadzeniu) i filtrów, igłą i workiem ,
sterylizowene parą wodną lub promieniami gamma,
pakowane pojedynczo lub w kompletach
WARTOŚĆ RAZEM Netto..................................

Jm

szt

Ilość

Cena
%
jedn. netto VAT

Cena
jedn
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Nazwa producenta
Nr katalogowy lub inne oznaczenie
wielkość opakowania identyfikacyjne
handlowego

1200

WARTOŚĆ RAZEM Brutto........................................

Jm

Ilość

kpl

4400

Cena jedn.
netto

%
VAT

Cena jedn
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta
wielkość opakowania
handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

Nazwa producenta
wielkość opakowania
handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

WARTOŚĆ RAZEM Brutto........................................

33140000-3 materiały medyczne
L.p.

1

2

J.m

Ilość

Pojemnik na lek – nebulizator wykonany z pliwęglanu,
trzyczęściowy (część górna, dolna, głowica) z
ustnikiem do podawania leku w postaci aerozolu oraz
drenem L - min. 100cm, z możliwością sterylizowania
o
metodą parową w temp 121 C

szt

40

Maska silikonowa w trzech rozmiarach dla dzieci w
wieku od 0 do 1roku; od 1 do 3 lat; od 3 do 4 lat ,
kompatybilna z pojemnikiem na lek-nebulizatorem, z
możliwością sterylizowania metodą parową w temp.

szt

30

G R U P A IIIA - nebulizatory
Nazwa artykułu

Cena jedn.
netto

%
VAT

Cena jedn
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

o

121 C
WARTOŚĆ RAZEM Netto................................

WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................

33140000-3 materiały medyczne
L.p.

1

2

G R U P A IVA - doposażenie Atlas System
Nazwa artykułu

J.m

Ilość

Elektroda do opracowania chrząstki stawowej,
niskotemperaturowa, ze wskaźnikiem temperatury na
roboczym końcu elektrody, zmieniającym kolor przy
o
o
przekręceniu 50 C, wyprofilowana pod kątem 15 ,
kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System

szt

3

Elektroda do usuwania modyfikacji tkanek miękkich
o
stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 ,
kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System

,,

3

WARTOŚĆ RAZEM Netto.......................................
33140000-3 materiały medyczne
G R U P A VA – endoskopia
L.p.
Nazwa artykułu

1.

Jednorazowa pętla do zakładania na szypułę polipa;
średnica pętli 20 – 40 mm, kanał roboczy endoskopu
2,8 mm, długość robocza 2300 mm.

Cena jedn.
netto

%n
VAT

Cena jedn
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta
wielkość opakowania
handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta
wielkość opakowania
handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................
J.m

Ilość

szt

15

Cena jedn
netto

%
VAT

Cena jedn
brutto

WARTOŚĆ RAZEM Netto............................ WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................
data......................................
pieczęć i podpis oferenta................................................................................

