Arkusz1
Dodatek nr.2
asortymentowo-cenowy.
Grupa IA
Lp.

1

Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z odpowiednim
przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
33692100-8

Nazwa

Darbepoetyna alfa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe

j.m.

darbepoetyna alfa roztw.do podawania dożylnego i podskórnego w
apułkostrzykawkach lub półautomatycznych wstrzykiwaczach do
wyboru w odpowiednich dawkach i postaciach w zależności od
potrzeb szpitala x 1 µg
Wartość razem netto

Grupa IIA
Lp.

µg

ilość

cena j.
Netto

Cena j.
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

producent, nazwa
handlowa, % VAT

Cena j.
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

producent, nazwa
handlowa, % VAT

16600

Wartość razem brutto

33141110-4
Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe

j.m.

ilość

Kompresy chłonne jałowe
1 typu Zetuvit

10 x 20cm

szt

380

Kompresy chłonne jałowe
2 typu Zetuvit

20 x 20cm

szt

165

Kompresy jałowe z włókien
3 alginianów wapnia

5x5cm

szt

110

Kompresy jałowe z włókien
4 alginianów wapnia

10x10cm

szt

50

Opaska gipsowa
5 szybkowiążąca

10cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu min 94 %
czas wiązania 4-6 min

op.

1300

Opaska gipsowa
6 szybkowiążąca

12cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu min 94 %
czas wiązania 4-6 min

op.

1800

Opaska gipsowa
7 szybkowiążąca

14cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu min 94 %
czas wiązania 4-6 min

op.

5300

Opatrunek hipoalergiczny
przeźroczysty do osłonięcia
8 ran

Sterylny półprzepuszczalny, wodoodporny z folii poliuretanowej
rozmiar 12-25 cm

szt

300

Opatrunek hydrokoloidowy
9 jałowy

10 x 10cm (duża chłonność)

szt

500

15 x 15cm

szt

130

Opatrunek hydrokoloidowy
10 jałowy
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Opatrunek hydrokoloidowy
11 jałowy

20 x 20cm (duża chłonność)

szt

40

Opatrunek antybakteryjny
12 jałowy

z hydrofobowej siatki poliamidowej, pokrytej srebrem metalicznym i
impregnowanej wodochłonną nie zawierającą wody maścią z
triglicerydów, pakowany x 1 szt. o pow. 10x10cm

szt.

25

13 Opatrunek siatkowy

typu codofix nr 1, mocujący (na palec) o dużej rozciągliwości w
stanie nierozciągniętym z możliwością sterylizacji z parą wodną min
zaw.bawełny 50 %

mb

1050

14 Opatrunek siatkowy

typu codofix nr 2, mocujący (na ramię) o dużej rozciągliwości w
stanie nierozciągniętym z możliwością sterylizacji z parą wodną min
zaw.bawełny 50 %

mb

1050

15 Opatrunek siatkowy

typu codofix nr 4, mocujący (na głowę)o dużej rozciągliwości w
stanie nierozciągniętym z możliwością sterylizacji z parą wodną min
zaw.bawełny 50 %

mb

3150

Przylepiec na tkaninie
16 wiskozowej

do podtrzymywania opatrunków itp. pokryty klejem z kauczuku
syntetycznego, szerokość 5cm

mb.

2200

Plaster antyalergiczny na
17 włókninie
18 Plaster pod venflon

do podtrzymywania opatrunków itp. pokryty klejem z kauczuku
syntetycznego, szerokość 2,5cm
6-7x8cm – z podkładką w miejscu wkłucia

mb.
szt

16500
21000

19 Plaster z opatrunkiem
20 Przylepiec chirurgiczny
21 Przylepiec chirurgiczny

6cm x 1mb (w odcinkach nie mniejszych niż 25cm i nie większych
niż 100cm)
10cm x 10m
15cm x 10m

op.
szt
szt

420
155
315

Przylepiec jałowy do
nieinwazyjnego zamykania
22 ran

typu strip, pow. 3 x 76 mm x 5 szt.

op.

110

Przylepiec jałowy do
nieinwazyjnego zamykania
23 ran

typu strip, pow. 6 x 38 mm x 6 szt.

op.

240

24 Opatrunek pooperacyjny

z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych
brzegach, pakowany pojedynczo wym. 10x8cm

szt

2100

25 Opatrunek pooperacyjny

z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych
brzegach, pakowany pojedynczo wym. 15x8cm

szt

8250

26 Opatrunek pooperacyjny

z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych
brzegach, pakowany pojedynczo wym. 25x10cm

szt

2250

27 Opatrunek pooperacyjny

z warstwą chłonną , na włókninie,sterylnyo zaokrąglonych brzegach,
pakowany pojedynczo 35x10cm

szt

525
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Samomocujący jałowy
28 hydroaktywny okład na ranę

z hydrożelu, umieszczonego na folii poliuretanowej o pow. 7,5cm x
10cm

szt

50

szt.
szt.

25
250

Samoprzylepny opatrunek na
31 rany pooperacyjne
z zaokrąglonymi brzegami 10cmx6cm x 25szt

op

120

32 Pianka do czyszczenia skóry spray a 400 ml
33 Jałowy opatrunek
z włókien alginianów wapnia 5cmx5cm x 10szt

szt
op

110
10

Samomocujący jałowy
29 hydroaktywny okład na ranę
30 Hydrogel

z hydrożelu, umieszczonego na folii poliuretanowej o pow. 12,5cm x
12,5cm
interaktywny zel do tk.martwiczo zmienionych a 15g

34 Jałowy opatrunek

z siatki poliamidowej impregnowany maścią, pokryty srebrem
metalicznym 10cmx10cm x 10szt

op

10

Przezroczysty opatrunek z
35 folii poliuretanowej

sterylny, hipoalergiczny, przepuszczający parę wodną i tlen
10cmx15cm x 100szt

op

4

Poz. 5,6,7 wymaga się arkusz danych technicznych potwierdzajacy parametry opasek gipsowych
Poz. 13,14,15 wymaga się arkusz danych technicznych potwierdzajacy parametry opatrunków siatkowych typu codofix
Poz.16, 17 - dopuszczamy przylepce o długościach w granicach 5,0-10,0 m, cenę jednostkową należy przeliczyć na 1 mb.
Grupa IIIA
Lp.

33141110-4
Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe

j.m.

ilość

Kompresy gaz. Niejał min. 81 warstwowe
13-nitk. 7,5 x 7,5cm a 100 szt.

op.

165

Kompresy gaz. Niejał min. 82 warstwowe
13-nitk.10 x10cm a 100 szt.

op.

30

Kompresy włókninowe
3 niejałowe

4-warstwowe 7,5cmx7,5cm a 100szt.

op.

12

Kompresy włókninowe
4 niejałowe
5 Wata opatrunkowa
6 Gaza niewyjałowina
7 Lignina

4-warstwowe 10cmx10cm a 100szt.
bawełniano-wiskozowa pak.po 500g
szer.90cm, 17-nitk.x 100 mb
arkusze, zabezpieczona przed zawilgoceniem

op.
kg
mb
kg

12
420
50000
1300

8 Opaska dziana

10cm x 4m a 1 szt.(pełna identyfikacja produktu na opakowaniu
bezpośrednim)

szt

10000

9 Opaska dziana

15cm x 4 m a 1 szt.(pełna identyfikacja produktu na opakowaniu
bezpośrednim)

szt

8000
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Cena j.
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

producent, nazwa
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10 Opaska elastyczna tkana

10cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z zapinką (pełna
identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)

szt

450

11 Opaska elastyczna tkana

12cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z zapinką (pełna
identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)

szt

800

12 Opaska elastyczna tkana

15cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z zapinką (pełna
identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)

szt

1500

13 Kompresy gazowe,

sterylne 17-nitkowe, 12-warstwowe, pakowane max po 10 sztuk
sterylizowane w parze wodnej o wym.10cmx10cm z nitką RTG

szt

160000

14 Serweta gazowe sterylne

z kontrastem Rtg 17-nitkowa,4-warstwowa,sterylizowane w parze
wodnej zestaw powinien zawierać etykietę zawierającą min. jedną,
samoprzylepną nalepkę informującą o dacie ważności, nr serii, nr
katalogowym, identyfikacji wytwórcy wym, 45x70cm lub 45x45cm,
pakowane max po 5 szt.

szt

7000

15 Tupfer

Jałowy z gazy 17-20 -nitkowej rozmiar 12- 15cm x 12-15cm z nitką
RTG pakowane po max. 20szt (fasolka lub kulka)

op

80

Poz.1,2- wymagana klasa II a, podwijane brzegi ES; reguła VII
Poz.3,4,6 - wymagana klas II a, reguła VII
Wartość razem netto
33141110-4

Grupa IVA
Lp.

Nazwa

Wartość razem brutto

postać, dawka, opakowanie jednostkowe

j.m.

ilość

1 Folia chirurgiczna sterylna

samoprzylepna, przezroczysta, pow.całkowita 60cm x 45cm, pow.
klejąca 50-52cm x 45-47cm

szt

100

Bakteriobójcza folia
2 chirurgiczna , jodowana

Wymiary całkowite 30cm – 45cm x 35cm-40cm oraz części
przylepnej 30cm-35cm x 35cm-40cm, z papierem zabezpieczającym
pakowana pojedynczo

szt.

100

Sterylna folia chirurgiczna z
3 polietylenu

Wymiary całkowite 50cm -60cm x 35cm-45cm oraz części przylepnej
35cm-40cm x 35cm-40cm , z papierem zabezpieczającym pakowana
pojedynczo

szt.

40

Sterylna folia chirurgiczna z
4 polietylenu

Wymiary całkowite 15cm -25cm x 15cm-20cm oraz części przylepnej
10cm-12cm x 18cm-20cm, z papierem zabezpieczającym pakowana
pojedynczo

szt.

400

Sterylna folia chirurgiczna z
5 polietylenu

Wymiary całkowite 75cm- 82cm x 45cm-50cm oraz części
przylepnej 55cm-65cmx 45cm-50cm , z papierem zabezpieczającym
pakowana pojedynczo

szt.

20

Opatrunek sterylny
6 przezroczysty

z folii poliuretanowej na kleju akrylowym, hypoalergiczny,
oddychający , wodoodporny pow. 6cm-7cm x 8 cm-9cm

szt

1000
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Opatrunek sterylny
7 przezroczysty

z folii poliuretanowej, hypoalergiczny, oddychający , wodoodporny
pow.9cm-10cm x 24-25 cm

szt

200

Przezroczysty opatrunek do
z folii poliuretanowej na kleju akrylowym, hypoalergiczny,
mocowania i zabezpieczania oddychający , wodoodporny pow. 9cm-10cm x 12 cm - 13 cm z
8 wkłuć centralnych
metką do oznaczania

szt

1000

Przezroczysty opatrunek do
mocowania i zabezpieczania
obwodowych wkłuć
9 naczyniowych

pow. 6 cm x 7 cm z portem pionowym i metką do oznaczania

szt

900

Przeźroczysty opatrunek do
mocowania i zabezpieczania
10 wkłuć centralnych

wzmocniony, pow. 8,5 cm x 10,5 cm z metką do oznaczania

szt

500

szt

150

z przezroczystym, półprzepuszczalnym, wodoodpornym
Sterylny pasek do zamykania opatrunkiem z folii poliuretanowej, pow.całkowita 60mm x 47mm,
11 ran
pow.klejąca 47mm x 12 mm

GRUPA VA
Lp.
1

Nazwa

Wartość razem netto
33615000-4

Wartość razem brutto

postać, dawka, opakowanie jednostkowe

Glukometr gotowy do użycia

2

Lp.

Paski do glukometru

Paski do pomiaru glukozy w przypadku niedokrwistości hemolitycznej
poniżej 30% oraz w warunkach normalnych a'50 sztuk kompatybilne
z w/w glukometrem, pomiar u noworodków i osób dializowanych

Grupa VIA

Wartość razem netto
33692500-2
Nazwa

j.m.

ilość

szt

18

op

Cena j.
netto

Cena j.
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

producent, nazwa
handlowa, % VAT

Wartość
brutto

producent, nazwa
handlowa, % VAT

300

Wartość razem brutto

postać, dawka, opakowanie jednostkowe

j.m.

Dietetyczny śr.spoż.do
żywienia pozajelitowego zaw.
TrójglicerydyMCT,LCT
1. .osmolarność 244mOsmola/l wartość energet.424 kJ. Zaw białko 15,9%,tłuszcz 30.3% a 500 ml
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flak

Ilość

150

Cena j.
netto

Cena j.
brutto

Wartość
netto
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Dietetyczny
śr.spoż.specjalnego
2. przeznaczenia medycznego

zaw.kwas eikozopantotenowy,kwas gammalinolenowy wartość
energetyczna 633kJ,białko 20,6%,tłuszcz55,6%a 500ml

flak

50

Dietetyczny specjalistyczny
śr. dla pacjentów z ostrą i
przewlekłą niewydolnością
3. oddechową

Niska zawartość węglowodanów 28%energii,MCT,NNKT
W-6:W-3=3,9:1,L-karnityna a 500ml

flak

50

Kompletna zbilansowana
dieta , zawierająca cenne
4. składniki odżywcze

FOS,MCT,L-karnitynę a 500 ml

flak

150

Grupa VIIA
Lp.

Wartość razem brutto

Nazwa
postać, dawka, opakowanie jednostkowe
1 Cefuroxime sodium *
prosz.do przyg.r-r.do wstrz.doż.i zaw.do wstrz.dom.750mgx10
2 Cefuroxime sodium *
proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. 1,5 g x 10
3 Cefazolin
proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g
* - wymagana rejestracja od 1-wszego dnia życia

Grupa VIIIA
Lp.

Wartość razem netto
33600000-6

Wartość razem netto
33600000-6

ilość
500
600
1000

Cena j.
netto

Cena j.
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

producent, nazwa
handlowa, % VAT

Cena j.
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

producent, nazwa
handlowa, % VAT

Wartość razem brutto

Nazwa
1 Calcium carbonicum
2 Fortrans

postać, dawka, opakowanie jednostkowe
kaps. 1000mg węglanu wapnia, tj. 400mg jonów wapnia x100
saszetki

Żel do cewnikowania z
3 lidokainą, jałowy
4 Recobinant Factor VIIa
5 Recobinant Factor VIIa

a'10-13g w aplikatorze
proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia 5mg
proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia 2mg
Wartość razem netto

j.m.
op.
op.
fiol.

j.m.
op.
sasz.
szt
fiol.
fiol.

ilość
100
500

Cena j.
netto

2500
3
3

Wartość razem brutto

data

pieczęć i podpis Oferenta
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