
Grupa 3

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Darbepoetyna alfa 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 µg

8000

RAZEM

Grupa 10

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Cynkalcet

tabl. powl.  X 1mg do wykorzystania w róznych dawkach w 

zależności od potrzeb szpitala; produkt leczniczy objęty 

programem lekowym; kod EAN leku zgodny z 

rozporządzeniem MZ ;lista leków refundowanych, programy 

lekowe przez cały okres obowiazywania umowy

mg 280000

RAZEM

Grupa 14

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Amikacin roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 250 mg/2 ml amp. 100

2. Amikacin roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 500 mg/2 ml amp. 300

3. Aqua pro injectione amp.a 10 ml x 100  (amp, z tworzywa) op. 40

4.

Ceftazidime proszek do przyg.roztw.do wstrz.dożylnych , 

domięśniowych, do infuzji 1,0g , zarejestrowany do 

stosowania u dzieci, niemowląt i dorosłych; możliwość 

podania min. w 0,9%NaCl, 5 %Glu, trwałość roztworu po 

rzygotowaniu do 12godzin fiol.

320

5.

Ciprofloxacin

200 mg/100ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych; bez 

zawartości glukozy; opakowanie z portami do podłączenia op.

2000

6.

Ciprofloxacin

400 mg/200ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych; bez 

zawartości glukozy; opakowanie z portami do podłączenia op.

4500

7. Natrium chloratum 10% roztwów in amp a 10ml x 100 amp. ( amp. Z tworzywa) op. 100

RAZEM

Grupa 15

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Flumazenil roztwór do wstrz.500µg/5ml x 5 amp. op. 4

33600000-6 /  Produkty farmaceutyczne 

Dodatek nr 2 do SIWZ  SPZOZ 3LEKI 2019Dodatek nr 2 do SIWZ  SPZOZ 3LEKI 2019

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/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze 

dla krwi oraz organów krwiotwórczych

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki 

antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

33600000-6/ 33692100-8/ 33661100-2  Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki 

znieczulające



2.

Propofol emulsja do wstrz. doż. 200 mg/20 ml (1%) x 5 amp.na bazie 

emulsji tłuszczowej - 

MCT/LCT jako nośnik leku op.

400

RAZEM

Grupa 19

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Clindamycin 600 mg x 12 kaps./tabl. op. 80

2. Clindamycin 300 mg x 16 kaps./tabl op. 35

4.

Clindamycin

roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż.600 mg/4 ml x 5 fiol/op op.
320

5.

Lactulose

syrop 9,75 g/15 ml x 500 ml op.
100

6.

Macrogolum konc.do sporządzania roztworu doustnego 

52,5g/100ml(13,125g/25ml op
30

RAZEM

Grupa 21

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Atracurium besilate roztwór do wstrz. i wlewu doż. 50 mg/5 ml x 5 amp. op. 150

2.

Atracurium besilate
roztwór do wstrz. i wlewu doż. 25 mg/2,5 ml x 5 amp.

op.
50

3.

Bupivacaine h-ch c.adrenalini r-r do wstrz.5mg bupiwakainy+5mg adrenaliny/1ml a 20ml x 

5 op.
30

4.

Bupivacaine hydrochloride

roztwór do wstrz.podpajęczynówkowych 5 mg/ml a 4ml x 5, 

równoważny co do wskazań, czasu działania/wystąpienia 

efektu znieczulenia z np. Marcaine Spinal Heavy op.

200

5.

Fondaparinux roztwór do wstrzykiwań 2,5mg/0,5ml x10 

ampułkostrzykawek op.
35

6.

Lidocaine hydrochloride Xylocaine 2%, 20 mg/ml a 50 ml x 5 fiol., roztwór do 

wstrzykiwań op
25

7. Nadroparin calcium 0,4ml  3800 j. m x 10 amp - strzyk. op. 80

8. Nadroparin calcium 0,6ml  5700 j.m. x 10 amp - strzyk. op. 50

9. Nadroparin calcium 0,8ml  7.600 j.m.  x 10 amp - strzyk. op. 50

10. Nadroparin calcium 1,0 ml 9500 j.m. x 10 amp.-strzk op. 40

11.

Nadroparin calcium

0,3ml  2850 j. m x 10 amp - strzyk. op.
50

12.

Nadroparin calcium multi 5 ml 9500 x 10 fiol (10 strzykawek+ minispike do każdej 

fiolki) op.
150

RAZEM

Grupa 23

33651100-9/ 33612000-3/33613000-0 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; Produkty lecznicze do 

leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, Środki przeczyszczające

33600000-6/ 33692100-8/33621100-0/  33632200-1 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki 

obniżające krzepliwość krwi; Środki rozluźniające mięśnie

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki 

antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego



Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Amoxicillin kaps./tabl  1,0 g x 16 tabl./kaps op. 130

2. Amoxicillin kaps./tabl  500m g x 16 tabl./kaps op. 40

3.

Amoxicillin/clavulanic acid proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i wlewu doż.2,2 g x1 

fiol. fiol.
100

4.

Ampicillin

proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż.1,0 g x 1 fiol. 1000

5.

Ampicillin

proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż.  2,0 g x 1 fiol. 430

6.

Ampicillin/sulbactam proszek do przyg.roztw.do wstrz.dom.i doż.3 g (2g +1g) x 1 

fiol. fiol. 50

7.

Benzathine benzylpenicillin

proszek do przyg. zaw. do wstrz. dom. 1 200 000 j.m.x1 fiol. 30

8.

Benzylpenicillin potassium

proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.3mln j.m.x1 fiol 100

9.

Benzylpenicillin potassium

proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.1mln j.m.x1 fiol. 50

10. Clonazepam tabl. 0,5 mg x 30  (blister) op. 20

11. Clonazepam tabl. 2 mg x 30 (blister) op. 35

12. Clonazepam roztwór do wstrz. 1 mg/ml x 10 op. 30

13.

Cloxacillin

proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż. 1 g x 1 fiol. 200

14.

Colistimethatum natricum fiolk.  1000000j.m., proszek do sporządzania roztw. Do 

wstrzyk., infuzji, inhalacji  x 20 fiol op. 140

15. Dexamethasonum aerozol do stos. Zewn. 32,50 g x 1 szt. op. 40

16. Doxycycline hydrochloride 20 mg/ml  x 10 amp, op. 50

17. Doxycycline hydrochloride kaps. 100 mg x 10 op. 150

18. Estazolam tabl. 2 mg x  20 op. 200

19.

Neomycin sulphate

aerozol do stos. zewn. (5 mg/g) x 55 ml op. 100

20.

Preparat zawierający żywe kultury bakterii 

Lactobacillus rhamnosus GG, 

Saccharomyces boulardii oraz inulinę kapsułki x 20 szt. op. 300

RAZEM

Grupa 24

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Acenocoumarol tabl. 4 mg x 60 szt. op. 25

2. Acenocoumarol tabl. 1 mg x 60 szt. op. 12

3. Antazoline roztwór do wstrz. 100 mg/2 ml x 10 op. 25

4. Atropine sulphate roztwór do wstrz.0,5 mg/ml a 1 ml x 10 op. 20

5. Atropine sulphate roztwór do wstrz.1 mg/ml a 1 ml x 10 amp. op. 150

6. Bupivacaine hydrochloride roztwór do wstrz.5 mg/ml (0,5%) a 10 ml x 10 amp op. 120

33690000-3,33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/ 33661200-3, Różne produkty lecznicze Roztwory do 

wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego; Środki 

znieczulające



7.

Bupivacaine hydrochloride roztwór do wstrz.podpajęczynówkowych 5 mg/ml a 4ml x 5 

amp. op. 50

8.

Calcii chloridum roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/1ml 10amp x 

10ml op. 150

9. Chlorpromazine hydrochloride roztwór do wstrz. dom. 25 mg/5 ml x 5amp. op. 50

10. Cinnarizine tabl. 25 mg x 50 op. 20

11. Clemastine roztwór do wstrz. 2 mg/2 ml  x 5 amp. op. 90

12. Clemastine tabl. 1 mg x 30 szt. op. 130

13. Co-trimoxazole roztwór do wlewu doż. 480 mg/5 ml  x 10 amp. op. 250

14. Cyanocobalamin roztwór do wstrz. 1000 µg/2 ml x 5 amp. op. 100

15. Dicortineff krople do oczu i uszu a 5 ml op. 20

16. Digoxin tabl. 250 µg x 30 szt. op. 50

17. Digoxin roztwór do wstrz. 0,5 mg/2 ml x 5 op. 120

18. Dopamine hydrochloride roztwór do wlewu doż. 50 mg/5 ml (1%) x 10 op. 70

19. Dopamine hydrochloride roztwór do wlewu doż.200 mg/5 ml (4%) x 10 op. 220

20. Gentamycin sulphate krople do oczu, roztwór: (3 mg/ml) but. 5 ml op. 20

21. Haloperidol krople doustne, roztwór 2 mg/ml a 10 ml op. 10

22. Haloperidol tabl. 1 mg x 40 tabl. op. 100

23. Haloperidol roztwór do wstrz. 5 mg/ml x 10 amp. op. 120

24. Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 25000 j.m./5 ml 10 fiolek op. 130

25. Lidocaine hydrochloride 1% roztwór do wstrz. 10 mg/ml a 2 ml x 10 amp. op. 100

26.

Lidocaine hydrochloride

2% roztwór do wstrz.  20 mg/ml a 20 ml x 5 

fiol;zarejestrowany do stosowania dożylnie, 

nasienkowo,podpajeńczynówkowo, zewnątrzoponowo op.

350

27.

Lidocaine hydrochloride

1% roztwór do wstrz. 10 mg/ml a 20 ml x 5 fiol.; 

zarejestrowany do stosowania dożylnie, 

nasienkowo,podpajeńczynówkowo, zewnątrzoponowo op.

250

28. Lidocaine hydrochloride 2% roztwór do wstrz.  20 mg/ml a 2 ml x 10 op. 60

29. Loperamide hydrochloride tabl. 2 mg x 30 op. 250

30. Molsidomine tabl. 4 mg x 30 op. 4

31. Naloxone hydrochloride roztwór do wstrz. 400 µg/ml x 10 amp. op. 30

32. Norepinephrine tartrate roztwór do wlewu doż. 4 mg/4ml;  x 5 amp. op. 70

33. Norepinephrine tartrate roztwór do wlewu doż. 1 mg/ml; a 1 ml x 10 amp. op. 60

34. Papaverine hydrochloride roztwór do wstrz. 40 mg/2 ml x 10 amp. op. 140

35. Phenytionum 100 mg fenytoiny x 60 tabl op. 10

36. Phytomenadione tabl. powl. 10 mg x 30 op. 5

37. Phytomenadione roztwór do wstrz. 10 mg/1ml x 10 amp. op. 100

38. Propofol emulsja do wstrz. doż. 200 mg/20 ml (1%) x 5 fiol. op. 20

39. Propranolol hydrochloride roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml 10 amp x 1ml op. 3

40. Propranolol hydrochloride tabl. 10 mg x 50 op. 25

41.

Propranolol hydrochloride

tabl. 40 mg x 50 op.

25

42. Salbutamol roztwór do wstrz. 0,5 mg/ml a 1 ml x 10 amp. op. 30

RAZEM



Grupa 26

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Acetylosalicylic acid 300 mg x 20 tabl. op. 40

2. Aciclovirum 800 mg x 30 tabl op. 20

3. Amilorid/Hydrochlorothiazide tabl. 5 mg + 50 mg x 50 op. 50

4. Baklofen tabl, 10mg x 50 szt op 30

5. Baklofen tabl, 25mg x 50 szt op 30

6. Carbamazepine tabl. 200 mg x 50 op. 120

7. Ciprofloxacin lactate tabl.500mg x 10 szt/op. op. 300

8. Diclofenac sodium tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 100 mg x 20 op. 25

9. Enalaprili  maleas tabletki 20 mg x 60 tabletki dzielne op. 40

10. Enalaprili  maleas tabletki 10 mg x 60 tabletki dzielne op. 70

11. Enalaprili  maleas tabletki 5 mg x 30 tabletki dzielne op. 80

12. Furosemide tabl. 40 mg x 30 op. 400

13. Hydrochlorothiazide tabl. 25 mg x 30 op. 35

14. Hydrochlorothiazide Tabl. 12,5 mg x 30 op. 50

15. Indapamide tabl. powl. 2,5 mg x 20 op. 10

16. Magnesium sulphate roztwór do inj. 2 g/10 ml (20%) x 10 op. 500

17. Metoclopramide hydrochloride tabl. 10 mg x 50 op. 100

18. Metoclopramide hydrochloride roztwór do wstrz. 10 mg/2 ml (0,5%) x 5 op. 420

19. Metoprolol tartare tabl. 50 mg x 30 tabl. op. 30

20. Metronidazole 0,5 x 10 tabl. dopochwowych op. 5

21. Metronidazole 500 mg x 28 tabl.powl op. 60

22. Metronidazole 250 mg x 20 tabl powl. op. 200

23.

Natrium bicarbonicum

roztwór do wstrzyknięć i.v 84mg/ml (8,4%) x 10 amp/op. op.
140

24. Omeprazol kaps 10mg x 14 kaps. (blistry) op. 70

25. Opipramol hydrochloride draż. 50 mg x 20 op. 10

26.

Pentoxifylline

konc. do przyg. roztw. do wlewu kropl. 300 mg/15 ml x 10 op.
200

27. Piracetam tabl. 800mg x 60 tabl op. 10

28. Piracetam tab. 1200mg x 60 tabl. op. 20

29. Piracetam roztwór do wlewów 20 % a 60ml op. 230

30. Piracetam 3g/15 ml x 4 amp.  roztwór  do wstrzykiwań op 30

31. Piracetamum inj. 1 g / 5 ml x 12 amp op. 10

32. Pyrantel tabl. 250 mg x 3 op. 20

33. Ranitidine roztwór do wlewu doż.50 mg/100 ml a100ml op. 760

34. Ranitidine 150 mg x 60 tabl. powl. op. 130

35. Sulfacetamide sodium 10% 0,5ml x 12 minimsów, krople do oczu op. 50

36. Tinidazole tabl. powl. 500 mg x 4 op. 20

37. Pyrantel zawiesina doustna 250 mg/5 ml op. 10

33600000-6/  33622100-8/33622100-7/ 33661000-1 Produkty farmaceutyczne;Środki p/nadciśnieniu ;  Produkty 

lecznicze do terapii serca; Produkty lecznicze dla układu nerwowego



38. Simvastatyna tabl. 20 mg x 28 szt op 20

39.  Cholekalcyferol krople/płyn doustny 1 ml zawiera 0,375 mg (15 000 j.m.) cholekalcyferolu op. 10

40.

Lactobacillus spp.; zarejestrowane jako lek kapsułki x 10 szt.,w kaps. minimum 2 mld CFU pałeczek 

Lactobacillus spp. , op.
300

41.

Lactobacillus spp.; zarejestrowane jako lek liof. do przyg. zaw. doustnej  x 10 amp. Równoważny co do 

ilości,zawartości    

I rodzajów szczepów pałeczek kwasu mlekowego np.. z   

lakcid op.

200

42. Verapamil hydrochloride tabl. powl. 120 mg x 20 op. 20

RAZEM

Grupa 27

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Amoxicillin/clavulanic acid tabl.. 625 mg x 21  tabl op. 140

2.

Amoxicillin/clavulanic acid

tabl. 1000,0 mg x 14 tabl. (blister) op.
70

3.

Amoxicillin/clavulanic acid proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i wlewu doż.1,2 g x1 

fiol. fiol.
5000

RAZEM

Grupa 35

Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Cefuroxime sodium *
prosz.do przyg.r-r.do wstrz.doż.i zaw.do wstrz.dom.750mg  

x  1 fiol./op op. 4000

2. Cefuroxime sodium * proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. 1,5 g  x 1  fiol./op op. 8000

3. Cefazolin
proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g, którego 

roztwór wodny  można. Rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% fiol. 5700

4.

Ceftriakson

proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g  którego 

roztwór wodny  można rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% 

glukoza, 10%glukoza, Równoważny co do wskazań 

rejestracyjnych ,trwałości roztworu z np.Biotrakson fiol.

1500

5.

Cefotaksym

proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g  którego 

roztwór wodny  można Rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% 

glukoza, 5%glukozie z 0,9% NaCl, Równoważny co do 

wskazań rejestracyjnych ,trwałości roztworu z np.Biotaksym fiol.

1500

RAZEM

Grupa 40

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d)
1 amp. zawiera 50 µg przeciwciał anty-D, roztwór do 

wstrzykiwań amp/ampstrzyk amp.
20

* - wymagana rejestracja od 1-wszego dnia życia, możliwość rozcieńczenia w, NaCl 0,9% i roztworze glukozy 

5%, trwałość roztworu po przygotowaniu do 24 godz.

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki 

antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;

33600000-6 /33651100-9 Produkty farmaceutyczne;Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

33692100-8/ 33651520-9 Roztwory do wstrzykiwania; Immunoglobuliny33692100-8/ 33651520-9 Roztwory do wstrzykiwania; Immunoglobuliny



2.

Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d) 1 amp. Zawiera 150 µg przeciwciał anty-D, roztwór do 

wstrzykiwań,amp/ampstrzyk amp.
70

RAZEM

Grupa 54

Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Tramadol hydrochloride

100mg/2ml x 5 amp op.
1700

2. Tramadol hydrochloride 50mg/1ml x 5 amp. op. 170

3. Tramadol hydrochloride. 50 mg x 20 kaps./tabl. (w blistrach) op. 300

4. Tramadol hydrochloride retard 100mg x 30 powl.  (  w blistrach) op. 230

5. Tramadol hydrochloride +paracetamoli 37,5 mg tramadol + 325 mg paracetamo   x 30 tabl. op. 370

6. Metamizole sodium roztwór do wstrz. 1 g/2 ml x 5 op. 200

7. Metamizole sodium roztwór do wstrz. 2,5 g/5ml  x 5 op. 1500

RAZEM

Grupa 63

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Ceftazidime proszek do przyg.roztw.do wstrz.dożylnych , 

domięśniowych, do infuzji 1,0g ,

zarejestrowany do stosowania u dzieci, niemowląt 

,noworodków od pierwszego dnia życia, dorosłych; 

możliwość podania min. w 0,9%Nacl i  5% Glu fiol.

300

RAZEM

Grupa 64

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Midazolam roztwór do inj. 5 mg/2 – 5 ml w  amp x 10 amp. op. 400

RAZEM

Grupa 66

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa

1.

Część kwaśna w ilościach i składzie elektrolitowym w zależności od 

potrzeb odziału a'5-10L L
6500

2.

Część kwaśna z glukozą w ilościach i składzie elektrolitowym oraz glukozą w 

zależności od potrzeb odziału a'5-10L L
11500

3. Część zasadowa a'5-10L L 20000

RAZEM

33600000-6/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

33600000-6 / 33692100-8 /33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki 

przeciwbólowe

33692800-5 Roztwory do dializy

33600000-6/ 33692100-8/ 33661100-2  Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki 

znieczulające



Grupa 76

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Naturalny podkład pod gips

z bawełny lub wiskozy,hypoalergiczny , przepuszcza 

powietrze, odprowadzająca wilgoć,jako materiał 

wyściełający pod opatrunki gipsowe 12cm x 3m szt

1200

2.

Opatrunek z wkładem chłonnymi ,,z przecięciem i otworem Ojałowy, samoprzylepny, wykonany z włókniny 

hydrofobowej,, część klejaca na kleju akrylowym, 

hypoalergicznym; wkład chłonny powleczony siateczką 

zapobiegajaca przywieraniu do rany; rozmiar 8-10 cmx 8-10 

cm , pakowane pojedyńczo (próbka 1 op. )

szt

300

3.

Przylepiec foliowy, hypoalergiczny, 

wodoodporny , z przezroczystej folii 

polietylenowej , z makroperforacją na całej 

powierzchni umozliwiającą dzielenie bez 

uzycia nozyczek wdzłuż i w poprzek , klej 

akrylowy bez zawartości tlenku cynku , 

kauczuku i lateksu 
rozmiar 2,5 cm x 9,14 m ; do mocowania opatrunków 

pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek

szt 300

4.

Przylepiec foliowy , hypoalergiczny, 

wodoodporny , z przezroczystej folii 

polietylenowej , z makroperforacją na całej 

powierzchni umozliwiającą dzielenie bez 

uzycia nozyczek wdzłuż i w poprzek , klej 

akrylowy bez zawartości tlenku cynku , 

kauczuku i lateksu 
rozmiar 5,0 cm x 9,14 m; do mocowania opatrunków 

pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek

szt. 200

5.

Przylepiec włókninowy z perforacją, 

hypoalergiczny, wodoodporny , z 

makroperforacją na całej powierzchni 

umozliwiającą dzielenie bez uzycia 

nozyczek wdzłuż i w poprzek , klej akrylowy 

bez zawartości tlenku cynku , kauczuku i 

lateksu 
rozmiar 2,5 cm x 9,14 m ; do mocowania opatrunków 

pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek szt

400

RAZEM

Grupa  79

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Kompresy włókninowe 4-warstwowe Z hydrofilowej włókniny ,gramatura niemniejszej niż 

30g/m2, o wymiarach 5 cm x 5cm sterylne, miękkie, bardzo 

chłonne,  pakowane po 2-3szt / op  sterylizowane parą 

wodną (PRÓBKA-1 op kompresu na wezwanie); 

opakowanie bezpośrednie z wolnymi "skrzydełkami "(co 

najmniej 7-10 mm) - umożliwiające łatwe otwarcie 

opakowania z zachowaniem sterylnosci wyrobu 

medycznego szt.

400000

RAZEM

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki;  Wyroby farmaceutyczne

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki;  Wyroby farmaceutyczne



Grupa 87 33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Lp.

Nazwa

postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Watki neurochirurgiczne Watki neurochirurgiczne wykonane ze 100% białej  6-

warstwowej bawełny o najwyższej chłonności, miękkie i 

elastyczne. Znacznik RTG w postaci kropki, nitka 

przywiązana do watki. Rozmiar 15x40mm.  po10 szt/ w 

saszetce/op.

op. 90

2.

Łata opony twardej w rozmiarze ok. 2,5 cm  

x 2,5 cm ( +1 cm) , sterylna, implant 

kolagenowy Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek 

nerwowych, cienki, elastyczny ,wykazujący  zdolność do 

dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i 

kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie 

szwów. Biologiczna, wchłanialna, dwuwarstwowa łata 

opony,  -z wysoko oczyszczonego  kolagenu,  sterylny, 

możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również 

szwowej , 1 szt/op sterylne

szt 5

3.

Łata opony twardej w rozmiarze ok. 5 cm  x 

5 cm ( +1 cm) , sterylna, implant 

kolagenowy
Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek 

nerwowych, cienki, elastyczny ,wykazujący  zdolność do 

dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i 

kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie 

szwów. Biologiczna, wchłanialna, dwuwarstwowa łata 

opony,  -z wysoko oczyszczonego  kolagenu,  sterylny, 

możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również 

szwowej , 1 szt/op sterylne

szt 2

4.

Łata opony twardej w rozmiarze ok. 2,5 cm  

x 7,5 cm ( +1 cm) , sterylna, implant 

kolagenowy
Implant dostosowany do uzupełniania ubytków opon tkanek 

nerwowych, cienki, elastyczny ,wykazujący  zdolność do 

dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i 

kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie 

szwów. Biologiczna, wchłanialna, dwuwarstwowa łata 

opony,  -z wysoko oczyszczonego  kolagenu,  sterylny, 

możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również 

szwowej , 1 szt/op sterylne

szt 2

RAZEM

data ……………….

podpis Wykonawcy …………..


