Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy
DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP
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G R U P A IA – zestawy i cewniki do odsysania w układzie
zamkniętym
Nazwa artykułu

Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do
połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną
lub tracheotomijną , pozwalający bez rozłączania
obwodu oddechowego na odsysanie w systemie
zamkniętym , otwartym, wykonanie procedury
bronchoskopii , mini-Bal, podania leku , rozgałęziony
pod kątem 45˚ , podwójnie obrotowy, z portem do
przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną
zastawką, z możliwością stosowania do 7 dni
Probówka do pobierania wydzieliny z drzewa
oskrzelowego 10 do 40 ml - korek, nalepka, probówka
stożkowa, sterylny pakowany pojedynczo
Zamknięty system dostępu naczyniowego z silikonową
membraną bez elementów metalowych z podwójnym
przedłużaczem L- 7cm do 15cm do min 80 użyć,
prędkość przepływu do 50ml/min, sterylny pakowany
pojedynczo
Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym typu
Flosvitch 20G długości 45mm, sterylna pakowana
pojedynczo
Sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego z
filtrem. W zestawie trzy końcówki ssące, dwie zagięte,
jedna prosta, zapasowy filtr, dren L – 270cm, pakowany
pojedynczo
Spray do rurek intubacyjnych umożliwiający nadanie
poślizgu produktom medycznym , o pojemności 500ml
Sonda Harisa (Rurka Eudela) Ø14, cienka rurka L-250
do 270cm, zakończona oliwką + balon z możliwością
dokręcenia
Zestaw jednorazowy do toalety jamy ustnej z
odsysaniem w składzie zestawu: szczoteczki do mycia
zębów z płynem, gąbki z płynem do nawilżania błon
śluzowych i ust
Ochraniacz przeciwodleżynowy na pięty do leczenie i
profilaktyki odleżyn, wykonany z materiału
oddychającego ze zintegrowanym klinem do stabilizacji.
Rozmiar standardowy z klinem.
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G R U P A IIA – rurki intubacyjne, filtry
Nazwa artykułu

Rurka intubacyjna, silikonowana bez mankietu
niskociśnieniowym przeźroczysty łącznik ISO
od nr 2 do 3, sterylna pakowana pojedynczo
Rurka intubacyjna, silikonowana z mankietem
niskociśnieniowym przeźroczysty łącznik ISO
od nr 3 do 10, sterylna pakowana pojedynczo
Rurka intubacyjna, zbrojona, silikonowana z
mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty łącznik
ISO, od nr 3,5 do 10,0 mm, sterylna, pakowana
pojedynczo
Rurka ustno gardłowa w czterech rozmiarach: L-4-5cm,
L - 6-7cm, L - 8-9cm, L - 10-11cm, L - 12cm-13cm,
sterylna pakowana pojedynczo
Filtr bakteryjno wirusowy do rurki intubacyjnej ze
zwiększoną wydajnością wymiany ciepła i wilgoci,
sterylny pakowany pojedynczo
Filtr do rurki intubacyjnej, tracheostomijnej dla pacjenta
odłączonego od respiratora na własnym oddechu, z
możliwością podłączenia tlenu, z silikonowa zastawką
umożliwijacą odsysanie, z dwoma równoległymi
membranami, sterylny pakowany pojedynczo
Filtr oddechowy mechaniczny z wydzielonym
wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania
30-34 mg H20/L i skuteczności filtracji bakterii i wirusów
min. 99,9999% , sterylny pakowany pojedynczo
Pasek do mocowania rurki tracheostomijnej z
regulowanym zapięciem dla dorosłych
Rurka tracheotomijna z dwoma mankietami
niskociśnieniowymi, PVC silikonowana od - nr 6 do 10
sterylna pakowana pojedynczo
Rurka tracheotomijna z uchwytem o regulowanym
położeniem, z mankietem niskociśnieniowym, PVC
silikonowana, od nr 7 do 10, sterylna pakowana
pojedynczo
WARTOŚĆ RAZEM Netto...........................................

L.p.

G R U P A IIIA – cewniki i worki do moczu
Nazwa artykułu

WARTOŚĆ RAZEM Brutto........................................
J.m
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WARTOŚĆ RAZEM Brutto........................................
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Cewnik Foley z latexu silikonowany, z plastikową
zastawką J.U. Nr 8 , sterylny pakowany pojedynczo
Cewnik Foley z latexu silikonowany, z plastikową
zastawką J.U. nr od 12 do 24, sterylny pakowany
pojedynczo
Cewnik Tiemanna nr od 8 do 20, sterylny pakowany
pojedyńczo
Cewnik Nelatona nr od 6 do 20, sterylny pakowany
pojedynczo
Cewnik Couvelaire nr od 8 do 24, sterylny pakowany
pojedynczo
Cewnik Tiemann-Foley z latexu silikonowany, z
plastikową lub lateksową zastawką J.U. z balonem, CH
16-20
Worek sterylny do dobowej zbiórki moczu 2L z
odpływem dł. drenu ok. 90cm J.U. Dokładność pomiaru
100ml, pakowany pojedynczo
Worek do godzinowej zbiórki moczu z bezigłowym
portem, drenem dwuświatłowym do pobierania próbek,
sterylny pakowany pojedynczo
Worek do dobowej zbiórki moczu z bezigłowym portem
do pobierania próbek w systemie zamkniętym 7
dniowy, sterylny pakowany pojedynczo
Wieszak do worków do dobowej zbiórki moczu o poj.
2L, standard plastykowe
Worek do moczu z możliwością stosowania przez okres
6 tygodni z trwale połączonym cewnikiem rozmiar od 12
do 22 ze skokiem co 2, 100% silikon
Worek do pobierania moczu dla niemowląt dla
chłopców, sterylny pakowany pojedynczo
Worek do pobierania moczu dla niemowląt dla
dziewczynek, sterylny pakowany pojedynczo
WARTOŚĆ RAZEM Netto........................................

L.p.
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G R U P A IVA – katetery, sondy
Nazwa artykułu

Cewnik do karmienia niemowląt ze znacznikiem i linią
RTG, L-400mm do 1000mm od Ch 5 do Ch10, sterylny,
pakowany pojedynczo
Cewnik do podawania tlenu przez nos podwójnie
zakończony dł. 2000-2300mm sterylny , pakowany
pojedynczo

szt

10

,,

1500

,,

450

,,

600

,,

300

,,

20

,,

3500

,,

10

,,

350

,,

100

szt

20

,,

200

,,

200

WARTOŚĆ RAZEM Brutto........................................
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Cewnik do podawania tlenu przez nos podwójnie
zakończony dł. 2900-3200mm sterylny , pakowany
pojedynczo
Cewnik do odsysania z min. dwoma naprzeciwległymi
otworami bocznymi i otworem centralnym od nr 8 do 12
dł. 40-60cm. sterylny pakowany pojedynczo
Cewnik do odsysania z min. dwoma otworami bocznymi
i otworem centralnym od nr 6 do 16 dł. 40-60cm.
sterylny pakowany pojedynczo
Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych z
przezierną maską, sterylny, pakowany pojedynczo
Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych z
przezierną maską i rezerwuarem, sterylny, pakowany
pojedynczo
Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci z
przezierną maską, sterylny, pakowany pojedynczo
Dren , przedłużacz odporny na załamania długość od
180cm do 213cm, wtopione złącza uniwersalne,
średnica wewnętrzna 4,0, sterylny, pakowany
pojedynczo
Kateter żołądkowy J.U. 16X1500mm, sterylny
pakowany pojedynczo
„
„
18x1500 mm, sterylny pakowany
pojedynczo
Kateter żołądkowy wykonany z elastycznego PCV Ch
32-34 dł.1250 do1500mm, sterylny, pakowany
pojedynczo
Sonda dwunastnicza J.U. dł. 1500 mm
nr 16,
sterylna pakowana pojedynczo
„
„
„
nr 18, sterylna
pakowana pojedynczo
Sonda dwunastnicza do odsysania i pobierania treści
dwunastniczej dł.1250 mm nr 10 J.U. sterylna
pakowana pojedynczo
WARTOŚĆ RAZEM Netto.......................................

L.p.
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WARTOŚĆ RAZEM Brutto........................................

G R U P A VA – katetery, sondy
Nazwa artykułu

J.m

Ilość

Cewnik z kontrastującego w promieniach rtg PVC może
być używany zarówno jako cewnik dożylny jak i
dotętniczy (mierzenie ciśnienia, wstrzykiwania,
podawanie leków, pobieranie próbek krwi, wymienne
transfuzje itp.). Oznaczenia co centymetr od 5 do 25cm.
Elastyczny, termowrażliwy materiał z otwartymi i

szt
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Cena jedn
netto

%
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Cena jedn
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta
wielkość opakowania
handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi
przed urazem naczynia. Fr: 3,5 – 8.0 (długość 40cm)
WARTOŚĆ RAZEM Netto.......................................
Lp
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G R U P A VIA – kołnierze, szyny
Nazwa artykułu

Szyny aluminiowe palcowe z gąbką 210 mm ze
skrzydełkami
Szyny aluminiowe palcowe z gąbką 80 mm ze
skrzydełkami
Kołnierz ortopedyczny stabilizujący dla dorosłych:
- 1– częściowy
- regulacja wysokości,
- miękki brzeg,
- wyposażony w dodatkowe podparcie stabilizujące
brodę
- wykonany z pianki poliuretanowej
- przenikalny dla promieni RTG, CT
Kołnierz ortopedyczny miękki dla dorosłych wykonany z
pianki poliuretanowej powleczonej bawełnianą dzianiną
ortopedyczną. Zapinany jest przy pomocy taśmy (rzep).
Szyna typu Kramer powleczona miękkim tworzywem
nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin,
zmywalnych środkami dezynfekcyjnymi:
ok.1500 x 150 mm
ok. 900 x 120 mm
ok. 800 x 120 mm
ok. 500 x 70 mm
ok. 1000 x 100 mm
Szyna Brauna – wykonana z pianki poliuretanowej
odpowiednio wyprofilowana zapobiegająca elewacją
tkaniny, pokrowiec nieprzemakalny, wymiary:
80x30x19,5cm
Chusta trójkątna, bawełniana, temblak do tymczasowego
unieruchamiania kończyn górnych

WARTOŚĆ RAZEM Netto...................................

Lp

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

G R U P A VIIA – kołnierze, szyny
Nazwa artykułu
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Cena jedn
netto

%
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Wartość
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1

Szyna derotacyjna do fizjologicznego ustawienia
kończyny dolnej po złamaniach i operacjach w obrębie
stawu biodrowego. Do zapobiegania przypadkowym
rotacjom. Anatomiczne wyprofilowane wgłębienie ustala
kończynę dolną w bezpiecznym ustawieniu rotacyjnym.
W wersji: ustawienie neutralne. Wykonana z miękkiego
poliuretanu, pokrycie obojętne dla organizmu, miękkie,
oddychające i nadające się do prania i dezynfekcji. Do
użytku szpitalnego. Rozmiar 73 x 25cm.
WARTOŚĆ RAZEM Netto.......................................

L.p.
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wydzielić

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

G R U P A VIIIA - nebulizatory
Nazwa artykułu

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 metodą
parową w temp 121oC

szt

30

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. 121
o
C

szt

30

WARTOŚĆ RAZEM Netto................................

L.p.
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WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................

G R U P A IXA - filtry do ssaków
Nazwa artykułu

Filtr DDS hydrofobowy do ssaka, zapobiegający zalaniu
nieatoklawowalny w kształcie walca z pierścieniem
wysokość całkowita 45mm, Ø walca 25mm, Ø
pierścienia 30mm, grubość pierścienia 5mm,
kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego
ssakami typ Atmos C 451
WARTOŚĆ RAZEM Netto........................................

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

L.p.
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G R U P A XA - doposażenie Atlas System
Nazwa artykułu

J.m

Ilość

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

szt

3

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

,,

3

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

< Obłożenia wykonane zgodnie z normą EN 13795 -3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych
< Wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485
< Każdy zestaw musi posiadać informacje o nazwie producenta, dacie ważności i numerze serii w postaci co najmniej jednej samoprzylepnej naklejki do umieszczenia w
dokumentacji medycznej pacjenta
L.p.

1.

2.

G R U P A XIA – obłożenia ginekologiczne i inne
Nazwa artykułu

Sterylny zestaw serwet do operacji ginekologicznych
wykonany z dwuwarstwowego laminatu, PE + PP
(polietylen, polipropylen), foliowany, nieprzemakalny,
grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen.
Gramatura w części podstawowej 60g/m˛. Odporność na
rozerwanie na mokro – obszar krytyczny >168 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho – obszar krytyczny
> 168 kpa. Odporność na penetrację płynów (chłonność)
> 165 H2O. Zestaw w składzie: 1 serweta na stolik
Mayo, wzmocniona o wymiarach: 75 – 90 cm x 140 150 cm 1 serweta ginekologiczna ze zintegrowana
przesłoną i torebką na płyny 60 cm x 120 cm i z
przesłoną 9 cm x 12 cm 1 serweta ginekologiczna
wszystko w jednej o wymiarach: 270 / 230 / 260 cm i
przesłoną 24 cm x 21 cm 1 serweta na stół
instrumentariuszki o wymiarach: 140 - 150 cm x 190 200 cm 2 ręczniki do rąk 1 uchwyt z rzepami na
przewody o wymiarach 2,5 cm x 30 cm
Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z
trójwarstwowego laminatu – PE + PP + PP (polietylen,

J.m

Ilość

kpl

100

kpl

400

Cena jedn
netto

%
VAT

Cena jedn
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta
wielkość opakowania
handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

3.

polipropylen, polietylen), foliowany, nieprzemakalny,
grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen.
Gramatura w części podstawowej, w 75g/m˛ , w części
chłonnej 80g/m˛ – ŁATA CHŁONNA. Odporność na
rozerwanie na mokro, obszar krytyczny >290 kPa.
Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny
>340 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność)
>167 H2O . Zestaw składa się z: 1 serwety na stół
instrumentariuszki o wymiarach 140 -150 c x 190-200
cm,1 przyklejana serweta o wymiarach 140-150 cm x
220-240 cm, 1 przyklejana serweta z łatą chłonną i
przykryciem na przewody 180-190 cm x 180-190 cm, łata
chłonna 15 x 50 cm, 2 przyklejane serwety z łatą chłonną
i uchwyt na przewody 75-90 cm, łata chłonna 15-50 cm,
1 serweta na stolik Mayo 70-80 cm x 140-150 cm, 1
taśma 9 x 50 cm, 4 ręczniki do rąk
Sterylna osłona na urządzenia medyczne, Ø 140-150
cm, z gumką lub trokiem

szt

300

WARTOŚĆ RAZEM Netto............................ WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................
L.p.

1

G R U P A XIIA – rekonstrukcja ACL
Nazwa artykułu

Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endo button
posiadająca przymocowaną pętlę z nici o zwiększonej
wytrzymałości służąca do zamocowania przeszczepu
dostępna w rozmiarach od 15mm do 60mm ze skokiem
co 5mm. Implant powinien posiadać dwie nici służące do
przeciągania go przez kanały. Jedna z nici zamocowana
osiowo wewnątrz implantu służąca do przeciągania,
druga zamocowana na skrzydle w celu pionizacji
implantu.
Biowchłanialne śruby interferencyjne wykonane z kwasu
mlekowego PLLA. Ścięte ukośnie w końcu części
dystalnej. W rozmiarach średnic: 8; 9; 10; 11mm i
długościach 35, 40 mm.

J.m

Ilość

kpl
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%
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Cena jedn
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Cena jedn
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Nazwa producenta
wielkość opakowania
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Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne
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G R U P A XIIIA – szwy
Nazwa artykułu

J.m

Ilość

Nić do szycia łąkotki, specjalistyczna do zabiegów
artroskopowych, odporna na działanie soli, wody i płynów

szt

20

Cena jedn
netto

%
VAT

2

ustrojowych, nierozciągana, wytrzymała, o
dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien
wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien
zewnętrznych, podwójny płaszcz zewnętrzny o
dwukierunkowym przebiegu splotu w każdym płaszczu,
wpływające na brak rozciągliwości w każdym kierunku.
Nić w kolorze niebieskim o grubości USP 2/0 i długości
min. 75cm, sterylna.
Nić stalowa z nitinolu elastycznego jednorodna,
zakończona uchem z plecionej elastycznej nici stalowej,
drugi koniec nici zaostrzony dostosowany do przejścia
przez tkanki łąkotki, sterylna.

szt

3

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

data.......................................
pieczęć i podpis oferenta................................................................................

