
Arkusz1

Strona 1

Grupa 1A

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe ilość  % VAT Wartość netto
1 aerozol do stos. zewn. - 70 g op. 20

2 op 170

3 Butelka apteczna o pojemności 20 ml Butelki szklane 20ml, Ø18mm szt. 60
4 op. 5
5 op. 5

6 op. 3

7 Czopki p/hemoroidom op. 25
8  maść 1% 5 g op. 300

9 op. 800
10 op. 100

11 op. 15

Dodatek nr.2 do SIWZ asortymentowo-cenowy.       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.

33600000-6/33691300-3/ 33695000-8 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciw ekopasożytom, włączając środki 
przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające owady ; Wszystkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne

Lp. j.m.
Cena j. 

netto
Cena j. 
brutto

Wartość 
brutto

producent, nazwa 
handlowa

Aethylum chloratum 

Barium sulfuricum 
Zawiesina doustna,opakowanie  200 ml, produkt stosowany 
w radiologii

Celiprolu chlorowodorek 100 mg x 30 tabl 
Celiprolu chlorowodorek 200 mg x 30 tabl

Cyklo-taurolidyna ,
4% r-ur cytrynianu,
 urokinaza (25000 I.U. )

wyrób medyczny zawierający substancje zapobiegające 
zapychaniu 
cewnika naczyniowego, portu oraz posiada właściwości p/ 
bakteryjne
5 fiolek po 5 ml

10 szt. w opakowaniu; czopki doodbytnicze stosowane 
przeciw
 dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu a także w 
przewlekłych stanach 
zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i 
pęknięciach śluzówki odbytu
Działanie:ściągające,przeciwzapalne,rozkurczające,znieczu
lające

Detreomycini 

Dinatrii phosphas dodecahydricus +  
natrii dihydrogenopospas 
monohydricus równoważny z np. 
Enema

płyn doodbytniczy 150 ml, stosowany w zaparciach 
, do oczyszczania jelita grubego przed badaniem 
diagnostycznym,
 przed i po zabiegach operacyjnych, po badaniu 
radiologicznym
 Do oczyszczania ze złogów środka kontrastowego, butelka 
+aplikator

Diosminum 500mg- 600 mg x 30 tabl.
Gliceryl trinitrate inj  0,01g/10 ml x 10 amp
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12 op. 40
13 1% -krem (10 mg/g) - 15 g op. 40
14 op. 20
15 proszek 5 g op. 50

16 krem do leczenia odleżyn a 250 g szt. 90
17 op. 23

17 Maść z wyciągiem z pięciornika op. 100
18 op. 20

19 op. 20
21 op. 20
22 Paracetamol op. 30

23 Paracetamol op. 85

24 Paracetamol op. 20

25 Paracetamol op. 35
26 op. 10

27 op 20

28 op. 30

29 op. 10

30 Pudełko  apteczne do maści szt. 50

Heparine 

Heparine 500 U.I. 10 amp. Po 5 ml , roztwór do 
udrażniania, przepłukiwania  
wprowadzonych cewników, cewników centralnych, portów

Hydrocortisonum 
Hydrocortisonum inj. 25 mg x 5 kpl.
Kalium hypermanganicum 

Krem antyseptyczny dla dzieci i 
dorosłych z problemami skórnymi, 
zawiera alkohol benzylowy oraz 
tlenek cynku równoważny np. Z 
Sudocrem
Lidocain aerozol, roztwór 10 % (100 mg/g) x 38 g

maść a 20 g, stosowana przy otarciach, odparzeniach, 
stanach zapalnych skóry

Metformin hydrochloride Tabl. 750 mg x 60 tabl. O przedłużonym uwalnianiu

Mineral oil, benzyl benzoate,parfum 
np. Równoważny z Novoscabin skin 
protect

płyn do stos. na skórę zawierający 10% benzoesan 
benzylu o działaniu ochronnym na skórę, butelka 120-200 
ml

Norepinephrine tartrate roztwór do wlewu doż. 4 mg/4ml;  x 5 amp.
czopki 80 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)

czopki 250 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)

czopki 500 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)

czopki 125 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa)
Pasta zinci pasta cynkowa x 20 g 

Permetryna  5%równoważny z   np.. 
Infectoscab 50mg/g permetryna, krem do leczenia świerzbu 30g tuba

Permetryna 1% równoważny z np. 
Sora forte

szampon leczniczy p/wszawicy , 10mg/ml permetryny , 
opakowanie 50 ml

Polikrezulen (równoważny np. Z 
Vagothyl)

36% płyn do stosowania zewnętrznego 50 g, stosowany w 
ginekologii, stomatologii, 
W zapaleniu błon śluzowych

pudełko okrągłe  z pokrywką do maści recepturowych o 
pojemności 100 g
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31 op. 30
32 op. 15

33 op. 130

34 op. 5
35 op. 15

36
op. 20

37
szt. 140

38 op. 30

39
op. 10

40 op. 10

RAZEM
Grupa 2A 33600000-6/33690000-3/ 33642200-4 Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze;

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe ilość  % VAT Wartość netto

1 op. 20
2 op 8
3 op. 250
4 op. 20
5 op. 55
6 fiol. 80
7 Estriol op. 100
8 op. 80
9 op. 70

10 op. 2

11 op. 5

12 op. 4

Pyoctanini 1% roztwór wodny x 20 g
Pyoctanini 1% roztwór spirytusowy x 20 g

Pyuder leczniczy dla dzieci 
zawierający
 : talc, allantoina, panthenol puder leczniczy x 100 g 

Salmeterolum
50mcg/dawke, proszek do inhalacji , 60 kapsułek +inhalator 
w opakowaniu

Salvia fix  saszetki 1,5g x 30 szt

Sulfasalazine 
tabl dojelitowe . 500 mg x 100 tabl np. Sulfasalazin EN 
blister

Test ureazowy do Helicobacter pylori x 1 sztuka
Tioctic acid iniekcje 0,6g / 20ml x 5 amp.

Tobramycin
krople do oczu 3mg/ml op. a 5 ml (ważne co najmniej  4 
tyg.od otwarcia)

Zestaw do kolografii z barytem x 1 sztuka

Lp. j.m.
Cena j. 

netto
Cena j. 
brutto

Wartość 
brutto

producent, nazwa 
handlowa

Aprotinin/np. Traskolan
r-r do wstrz.doż. i wlewu kroplowego 500 000j.KI/10ml x 5 
amp.

Budesonidum (0,25 mg/ml); 2 ml X 20 amp.
Co-trimoxazole tabl. 960 mg x 10
Co-trimoxazole roztwór do wlewu doż. 480 mg/5 ml  x 10
Co-trimoxazole tabl. 480 mg x 20
Erythromycinum 300mg w fiolce   inj. 

krem 1mg/1g x 25g
Etamsylate tabl. 250 mg x 30
Etamsylate roztwór do wstrz. 250 mg/2 ml (12,5%) x 50

Fentanyl 
25 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 
plastrów 

Fentanyl 
35 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 
plastrów 

Fentanyl 
75 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 
plastrów 
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13 Fibrynolizyna+deoksyrybonukleaza op. 80

14 op. 8
15 op. 6
16 op. 3
17 op. 250
18 op. 550
19 op. 50

20 op. 4
21 op. 20
22 op. 15
23 op 20
24 op 40

25 op. 6

26 op. 30
27 op 8

28 op 3
29 op 3

30 op. 7

31
op. 100

32 op. 70

33 Teofilina op 40

34 Teofilina
op 70

35 op. 24

maść na skórę 25g/op. 1J.Loomis fibrynolizyny +666j. 
Christensen

Fluticasoni propionas 50  µg x 120 dawek aerozol areozol inhal. Bezfreonowy
Fluticasoni propionas 125  µg x 60 dawek aerozol bezfreonowy
Fluticasoni propionas 250  µg x 60 dawek aerozol bezfreonowy
Furaginum tabl. 50 mg x 30
Ibuprofenum drażetki  200 mg x 60
Isosorbidi mononitras 50mg x 30 tabl. op przedłużonym uwalnianiu

Jednowodny doripenem proszek do sporz. rozt.do infuzji 500mg prosz. X 10 fiol.
Lanzoprazol kaps. 30mg x 28 kaps 
Lanzoprazol kaps 15mg x 28 kaps. 
Lewotyroksyna Tabl.100 mcg x 100 szt (blistry)
Lewotyroksyna Tabl.50 mcg x 100 szt (blistry)

Morphini sulfas 20 mg x 60 tabl. powlekanych równoważny np. z Sevredol 

Makrogol 4000, sodu siarczan 
bezwodny, wodorowęglan 
sodu,chlorek sodu, chlorek potasu 
np. Fortrans

saszetki  x 50 sasz ,przeczyszczający  lek o działaniu 
osmotycznym

Natamycyna 100 mg, globulki dopochwowe x 6 szt
Prasugrel np.. EFIENT 10 mg x 28 tabl powl.
Prochymetakaina np. 0,5 % r-ur krople oczne fl. A 15ml

Salmeterolum 25 µg/dawka x 120 dawek aerozol wziewny , bezfreonowy

Sulfogwajakol, kodeina
Fosforan kodeiny 15mg +sulfogwajakol 300 mg tabl, x 10 
szt

Szczepionka tężcowa adsorbowana 
(Vaccinum tetani adsorbatum)

zawiesina do wstrzykiwań, 1 ampułka 0,5ml/ op; stosowana 
min.w profilaktyce czynno-biernej tężca w przypadkach ran 
zanieczyszczonych i z dużym prawdopodobieństwem 
obecności Clostridium tetani

kaps. Twarde  o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x30 
kaps.

kaps. Twarde o przedłużonym uwalnianiu 200 mg x30 
kaps.

Terlipressin roztwór do wstrz. 100 µg/ml x 2 ml x 5 amp.
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36
op. 20

37 op. 4
38 op 60
39 op 60

RAZEM
Grupa 3A 33600000-6/ 33622700-3/ Produkty farmaceutyczne; Blokery kanałów wapniowych; 

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe ilość  % VAT Wartość netto
1 op. 100

2 op. 80

3 op. 20

4 op. 30

RAZEM

Grupa 4A

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe ilość  % VAT Wartość netto

1 op. 50

2 op. 140

3 op. 100

4

op. 50

5
op. 80

6 krem 10mg/g a 20 g op. 150

7 op. 60

8 op. 8

9 op. 60

10 op. 100

11 op. 6

12 op. 320

Terlipressin 
roztwór do wstrz. 1 mg terlipresyny octanu /8,5 ml x 5 
amp. np. Glypressin

Tobramycyna maść do oczu 0,3 % x 3,5g
Warfaryna tabl. 3Mg x 100 szt
Warfaryna tabl. 5Mg x 100 szt

lp. j.m.
Cena j. 

netto
Cena j. 
brutto

Wartość 
brutto

producent, nazwa 
handlowa

Amlodipine tabl. 5  mg x 30 (blister)
Amlodipine tabl. 10 mg x 30  (blister)
Atorvastatine Tabl. 20 mg x 30 tabl 
Atorvastatine Tabl. 40 mg x 30 tabl  

33600000-6/ 33690000-3/33632200-1/ 33651100-9  Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze; środki 
rozluźniające mięśnie,  antybakteryjne do użytku ogółnoustrojowego

Lp. j.m. Cena j. 
netto

Cena j. 
brutto

Wartość 
brutto

producent, nazwa 
handlowa

Atracurium besilate roztwór do wstrz. i wlewu doż.25 mg/2,5 ml x 5amp.
Atracurium besilate roztwór do wstrz. i wlewu doż. 50 mg/5 ml x 5 amp.
Bisacodyl czopki 10 mg x 5

Cefuroxime sodium 

prosz.do przyg.r-r.do wstrz.doż.i zaw.do wstrz.dom.750mg  
x 10
możliwość rozpuszczenia w wodzie, NaCl 0,9% i roztworze 
glukozy 5%, rejestracja od pierwszego dnia życia

Cefuroxime sodium 
proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. 1,5 g  x 10 
możliwość rozpuszczenia w wodzie, NaCl 0,9% i roztworze 
glukozy 5%

Clotrimazolum
Diclofenac sodium czopki 0,1 x 10
Fenoterol hydrobromide tabl. 5 mg x 100
Ferrous sulphate draż. 105 mg Fe2+ x 30 (blister)
Heparinum natricum krem 300 j.m./g a 20 g
Phenylbutazone czopki 250 mg x 5

Potassium chloride tabl. o przedł. uwalnianiu (391 mg K) x 30 (blister)
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13 op. 30

RAZEM
Grupa 5A

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe ilość  % VAT Wartość netto

1 fiol. 350

2 op. 5
3 op. 25
4 fiol. 30
5 fiol. 15
6 op. 35

RAZEM
Grupa 6A 33692100-8/ 33651520-9 Roztwory do wstrzykiwania; Immunoglobuliny

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe ilość  % VAT Wartość netto

1.
fiol. 80

RAZEM
Grupa 7A 33692100-8 Roztwory do wstrzykiwań

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe ilość  % VAT Wartość netto
1 Paracetamol op. 60

2
op. 10

3 Paracetamol op. 60
RAZEM

Grupa 8A

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe ilość  % VAT Wartość netto

Theophylline tabl. o przedł. uwalnianiu 300 mgx 50 (blister)

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

Lp. j.m.
Cena j. 

netto
Cena j. 
brutto

Wartość 
brutto

producent, nazwa 
handlowa

Cefoperazone/Sulbactam

prosz.do przyg.roztw.do wstrz.dom.,doż i inf. 2,0g x 1 fiol. 
Równoważny 
W zakresie wskazań rejestracyjnych z Sulperazon

Ketamine roztwór do wstrz. 200 mg/20 ml x 5
Maleinian trimebutyny 100 mg x 30 tabl.
Methylprednisolone hemisuccinate liof. do przyg. roztw. do wstrz. 500 mg x 1 fiol.
Methylprednisolone hemisuccinate Liof.+ rozp. do przyg. roztw. do wstrz.1g x 1 fiol.
Sertralinum 50 mg,  tabletki powlekane  x  28  szt.

Lp. j.m.
cena j. 
Netto

Cena j. 
brutto

Wartość 
brutto

producent, nazwa 
handlowa

Immunoglobulinum humannum 
tetanicum

roztwór do wstrz. dom. 250 j.m./ml ampułko-strzykawka w 
opakowaniu jednostkowym

Lp. j.m.
cena j. 
Netto

Cena j. 
brutto

Wartość 
brutto

producent, nazwa 
handlowa

rozt. Do iniekcji 1g/100ml x 10  fl.

Piperacillin+ Tazobactam
2g + 0,25 g prosz. Do sporządzania roztworu do 
wstrzykiwań i infuzji x 10 fiol
rozt. Do iniekcji 1g/50 ml x 10  fl.

33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla krwi 
oraz organów krwiotwórczych

Lp. j.m.
cena j. 
Netto

Cena j. 
brutto

Wartość 
brutto

producent, nazwa 
handlowa
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1

 1μg 1000

RAZEM
GRUPA 9A 33141110-4 Opatrunki

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe Ilość  % VAT

1 op. 1100

2 op. 1700

3 szt. 3500
RAZEM

GRUPA 10A 33141110-4 Opatrunki

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe Ilość  % VAT

Glikol metoksypolietylenowy
 erytropoetyny beta

 Glikol metoksypolietylenowy erytropoetyny beta do 
podawania dożylnego i podskórnego w  
ampułkostrzykawkach do wyboru w odpowiednich dawkach 
 w zależności od potrzeb  szpitala x 1μg , zarejestrowana 
do stosowania u pacjentów dializowanych 

Lp. j.m.
Cena j. 

netto
Cena j. 
brutto

Wartość    
netto

Wartość 
brutto

producent, nazwa 
handlowa

Kompres włókninowy jałowy 4 
warstwowy

Z hydrofilowej włókniny o gramaturze 40g/m2 , 
jałowy,chłonny, miękki, o wymiarach 10x 10 pakowane po 
10  sz/op.  (PRÓBKA- 1 op. zestawu ), sterylizowane 
parą wodną

Kompres włókninowy jałowy 4 
warstwowy

Z hydrofilowej włókniny o gramaturze 40g/m2 , 
jałowy,chłonny, miękki, o wymiarach 10x 10 pakowane po 5 
sz/op.  (PRÓBKA-1 op.zestawu ), sterylizowane parą 
wodną

Opatrunek włokninowy , z 
przecięciem i 
Otworem O, jałowy

opatrunek z wkładem chłonnym,jałowy,  włókninowy, 
samoprzylepny,, do zabezpieczania miejsc ujścia drenów, 
cewników założonych do ciała pacjenta, przecięcie i otwór 
O umożliwiają założenie opatrunku wokół założonego 
drenu,pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, wkład 
chłonny powleczony siatką z polietylenu  co ma zapobiegać 
przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku, 
rozmiar 9-10 cm x 10 cm , pakowane po 1 szt./ 
sterylizowane parą wodną,(PRÓBKA-1 
op.zestawu/opatrunku )

Lp. j.m.
Cena j. 

netto
Cena j. 
brutto

Wartość    
netto

Wartość 
brutto

producent, nazwa 
handlowa
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1

op. 30

2

szt. 20

3

szt. 10

RAZEM

data
pieczęć i podpis oferenta

Przylepiec mocujący do drenów 
donosowych włókninowy

włókninowy,elastyczny, hypoalergiczny,z klejem 
akrylowym, niejałowy, do stabilizacji cewników do żywienia 
dojelitowego, stabilizacji zgłębników żołądkowych 
mocowanych w okolicy nosa, przepuszczający powietrze, 
rozmiar 7 cm x 7,0 – 7,2- dla dorosłych x 100szt.

Opatrunek bakteriostatyczny na rany 
zakażone bakteriami min. MRSA , 
VRE, E. Coli, Staphyloccocus 
aureus, St. Epidermidis: grzybami 
Candida; odleżyny w stopniu 1-4, 
rany oparzeniowe w st. 1-2, rany 
pourazowe

opatrunek składający się z gąbki z PVA z alkoholem 
winylowym, -
gąbka chłonna, hydrofilna, niepyląca, wolna od luźnych 
włókien; gąbka zawiera  pigmenty organiczne np. Błękit 
metylenowy i fiolet gencjany , rozmiar 10 x 10 cm 

Opatrunek bakteriostatyczny na rany 
zakażone bakteriami min. MRSA , 
VRE, E. Coli, Staphyloccocus 
aureus, St. Epidermidis: grzybami 
Candida; odleżyny w stopniu 1-4, 
rany oparzeniowe w st. 1-2, rany 
pourazowe

opatrunek składający się z gąbki z PVA z alkoholem 
winylowym, -
gąbka chłonna, hydrofilna, niepyląca, wolna od luźnych 
włókien; gąbka zawiera  pigmenty organiczne np. Błękit 
metylenowy i fiolet gencjany , rozmiar 15x 15cm 
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