
Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy 

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

1 Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca sasz. 72

2
Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca

sasz. 144

3 Nr 4/0 – igła 18-19mm, 3/8 koła, okrągła sasz. 36

4 Nr 4/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca sasz. 108

5
Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca

sasz. 720

6
Nr 3/0 - igła 30 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca

sasz. 180

7 Nr 3/0 - igła 26-27mm, 1/2koła, okrągła sasz. 72

8
Nr 2/0 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca

sasz. 900

9 Nr 2/0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła sasz. 360

10 Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła sasz. 720

11 Nr 2/0 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła sasz. 720

12 Nr 0 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła sasz. 36

13 Nr 0 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła sasz. 360

14 Nr 0 - igła 26-27 mm, 1/2koła okrągła, pogrubiona sasz. 72

15 Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła okrągła sasz. 430

16 Nr 0 - igła 37 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca sasz. 36

17 Nr 2/0 - igła 26 mm, 1/2koła okrągła sasz. 36
18 Nr 2/0 - igła 22 mm, 1/2koła okrągła sasz. 36
19 Nr 1 - igła 76 mm, 1/2koła okrągła sasz. 36

GRUPA I - Szew wchłanialny, powlekany poliglikonatem, pleciony, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy),poz.1-23: czas całkowitej absorbcji 60-90 dni,  charakterystyka 
podtrzymywania tkankowego 14 dni 60-70%, 21dni 24-42%, długość nitki min. 70cm, poz. 24 – 26: czas całkowitej absorbcji ok.42 dni, czas podtrzymywania tkankowego 5 
dni-50%, 10-14 dni-0%, długość nitki min.90cm,  Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm. 

Cena jedn 
netto

Cena jedn 
brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Nazwa handlowa
nr katalogowy



20 sasz. 360

21 Nr 1 - igła 40 mm, 1/2koła okrągła, pogrubiona sasz. 360

22
Nr 1 - igła 30 mm, 1/2koła okrągła pogrubiona

sasz. 300

23 Nr 2 - igła 40 mm, 1/2koła okrągła pogrubiona sasz. 1200

24
Nr 1 - igła 40mm, 1/2koła okrągła, pogrubiona

sasz. 540

25 Nr 1 - igła 48mm, 1/2koła okrągła sasz. 72
26 Nr 2/0 - igła 22mm, 1/2koła okrągła sasz. 360

27 sasz. 440

28 sasz. 500

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

1 Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca sasz. 720

2 Nr 2/0 - igła 39-40 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca sasz. 720

3 Nr 1 - igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca sasz. 360

4
Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca

sasz. 252

5 Nr 4/0 - igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca sasz. 216

Nr 2 - igła 43 mm, 1/2koła okrągła dł. nitki min. 90cm

Nr 2/0 – szew wchłanialny, bez igły, dł. min. 140cm, jedna 
nitka w saszetce, powlekany, pleciony, syntetyczny (100% 
kwas poliglikolowy); czas całkowitej absorbcji 60-90 dni, 
charakterystyka podtrzymywania tkankowego: 14dni 60-70%, 
21 dni 24-42%

Nr 0 – szew wchłanialny, bez igły, dł. min. 140cm, jedna nitka 
w saszetce, powlekany, pleciony, syntetyczny (100% kwas 
poliglikolowy); czas całkowitej absorbcji 60-90 dni, 
charakterystyka podtrzymywania tkankowego: 14dni 60-70%, 
21 dni 24-42%

GRUPA II - Materiały chirurgiczne do szycia skóry: poz 1 – 9: szew niewchłanialny, poliamidowy, monofilament, dł. nitki min 75cm. Dopuszcza się tolerancję długości igły+/- 
1mm. 

Cena jedn 
netto

Cena jedn 
brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Nazwa handlowa
nr katalogowy



6 Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca szsz. 108

7 sasz. 80

8 sasz. 36

9 sasz. 36

10 Stapler skórny (1szt – zszywka) szt. 420

11 Narzędzie wielorazowego użytku do zdejmowania zszywek szt. 1

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

1 Nr 2/0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła sasz. 180

2 Nr 0 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła sasz. 180

3 Nr 1 - igła 30 mm, 1/2 koła okrągła sasz. 180

4 Nr 1 - igła 37 mm, 1/2 koła okrągła sasz. 180

5 Nr 4/0 - igła 22 mm, 1/2 koła okrągła sasz. 36

6
Rozmiar nici 5mm - 2xigła 45mm, 1/2koła okrągła tępa

sasz. 6

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

1 Nr 2/0 igła 25-26mm ½ koła stożkowa sasz. 250
2 Nr 2   igła 40mm ½ koła stożkowa sasz. 500
3 Nr 3/0 igła 20-22mm ½ koła stożkowa sasz. 180

Nr 0 - igła 60 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, dł. nitki min 
100cm

Nr 1 - igła 40 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, dł. nitki min 90cm

Nr 0 igła 48mm, ½ koła okrągła, pętla, dł. nitki min. 150cm

GRUPA III - Szew pleciony, poliestrowy, powlekany silikonem, dł nici min. 75cm, poz. 5 taśma niepowlekana dł. 50cm. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm. 
Cena jedn 

netto
Cena jedn 

brutto
Wartość 

netto
Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

nr katalogowy

GRUPA IV - Plecionka syntetyczna,  wchłanialna, z igły , powlekana, sterylna, dł. nitki 70-100cm, całkowity czas absorbcji 50-70 dni charakterystyka podtrzymywania 
tkankowego po 2 tygodniach 70- 80% pierwotnej siły  po 3 tygodniach 30-50% pierwotnej siły podtrzymania  jedna nitka w saszetce.  Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 
1mm. 

Cena jedn 
netto

Cena jedn 
brutto

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Nazwa handlowa
nr katalogowy



RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

1 sasz. 32

2 sasz. 180

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

1 sasz. 10

2 sasz. 2

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

GRUPA V - Szwy odbarczające i plecione wchłanialne bez igły
Cena jedn 

netto
Cena jedn 

brutto
Wartość 

netto
Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

nr katalogowy

Szew odbarczający 2-owalne płytki poliestrowe z cienkimi 
podkładkami wraz z drutem stalowym 90cm powlekanym 
polietretylenem zakończony z obu stron igłami tnącymi 
100mm

Nr. 2 – szew pleciony, wchłanialny, bez igły, dł. nitki min. 
150cm, jedna nitka w saszetce, sterylny składający się w 
90% z glikolu i 10% z L-laktydu, powleczony 50% 
kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli oraz 50% 
stearynianem wapnia. Czas całkowitej absorbcji 50-70 dni, 
charakterystyka podtrzymania tkankowego: 14dni 60-80%; 
21dni 50-40%; 28 dni 25%

GRUPA VI – szwy do łąkotki
Cena jedn 

netto
Cena jedn 

brutto
Wartość 

netto
Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

nr katalogowy

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

GRUPA VII - Taśmy sterylne, syntetyczne do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.
Cena jedn 

netto
Cena jedn 

brutto
Wartość 

netto
Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

nr katalogowy



1 szt 10

2 szt 10

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

1 szt 4

2 szt 4

3 szt 3

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

Taśmy sterylne, syntetyczne do zastosowania chirurgicznego 
zakładane przez otwory zasłonowe do operacyjnego leczenia 
wysiłkowego nietrzymania moczu. Taśmy wykonane z 
polipropylenu, monofilament, niewchłanialny, pleciony, dł. 
tasmy min. 45cm,  szer. taśmy 1 cm, barwiona w całości na 
kolor niebieski.

Taśmy sterylne, syntetyczne do zastosowania chirurgicznego 
zakładane przez otwory zasłonowe do operacyjnego leczenia 
wysiłkowego nietrzymania moczu. Taśma pleciona (nie 
cięta), bez ostrych krawędzi i plastikowych osłonek, 
wykonana z włókien polipropylenowych, monofilament 
dwuskładnikowy „częściowo absorbowany” (monofilament 
powleczony wchłanialną warstwą glikolidu i e-kaprolektonu), 
długość taśmy minimum 45cm, szerokość taśmy 1cm, 
barwiona w całości na kolor niebieski. 

GRUPA VIII – staplery i szwy kapciuchowe
Cena jedn 

netto
Cena jedn 

brutto
Wartość 

netto
Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

nr katalogowy

Stapler okrężny, jednorazowego użytku, zakrzywiony z 
łamanym trzpieniem, sterylny pakowany pojedynczo w 
rozmiarach 25; 28; 31; 34

Ładunek jednorazowego użytku, 55mm do stalowego 
staplera wielokrotnego użytku, wysokość zszywki przed 
zamknięciem w dwóch rozmiarach 3,5mm i 4,8mm,  sterylny 
pakowany pojedynczo (stapler wielorazowego użytku do 
zakładania ładunku jednorazowego, autoklawowalny 1 szt – 
użyczenie)

Szew kapciuchowy jednorazowego użytku – 65mm ze 
szwem poliamidowym o rozmiarze 2/0. Mocowanie 28 
stalowymi zszywkami

GRUPA IX – siatki przepuklinowe podwiązki laparoskopowe
Cena jedn 

netto
Cena jedn 

brutto
Wartość 

netto
Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

nr katalogowy



1 szt 70

2 szt 10

3 szt 5

4 szt 5

5 szt 1

6
Podwiązka laparoskopowa z aplikatorem nić  0

12

7
Podwiązka laparoskopowa z aplikatorem nić 2-0

12

8
Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego

1

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

Siatka przepuklinowa, niewchłanialna, jałowa wykonana z 
jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, 
grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody 
Rutkowa z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar 
średni

Siatka przepuklinowa, niewchłanialna, jałowa wykonana z 
jednowłóknowej przędzy polimeru polipropylenowego, 
grubość siatki 0,55-0,60mm, System Plug do metody 
Rutkowa z fabrycznie nadanym kształtem stożka rozmiar 
duży

Siatka polipropylenowa monofilamentowa o cięrzarze 
96g/m2 i rozmiarze porów 0,38 x 0,38mm, 15x15cm

Siatka polipropylenowa monofilamentowa o cięrzarze 
96g/m2 i rozmiarze porów 0,38 x 0,38mm, 35x22cm

Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego 
trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną 
warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. 
Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu 
polietylowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m2, 
grubość od 1,5 do 2mm, rozmiar 20x15cm

GRUPA X – Zestawy do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej oraz taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
Cena jedn 

netto
Cena jedn 

brutto
Wartość 

netto
Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

nr katalogowy



1 szt 15

2 szt 5

3 szt 5

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

1 szt 20

2 szt 7

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej 
(plastyka przednia). Materiał: polipropylen monofilament, 
implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema 
ramionami pokrytymi plastikową osłonką. Grubość siatki 
0,33mm, porowatość średnia 1000µm, porowatość max 
1870µm, porowatość 84%, gramatura 48g/m2.                        
  Długość 30cm, wysokość (odległość między ramionami) 
8cm i 6cm  

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej 
(plastyka tylna). Materiał polipropylen monofilament, implant 
o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami, 
pokrytymi plastikową osłonką. Grubość siatki 0,33mm, 
porowatość średnia 1000µm, porowatość max 1870µm, 
porowatość 84%, gramatura 48g/m2.                          
Długość 30cm, wysokość 12cm, szerokość 3,5cm 

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu 
współistniejącego z cystocele. Materiał polipropylen 
monofilamentowy z częścią rozpuszczalną w środku taśmy – 
polidioxanową. Plastikowa osłonka na taśmie. Długość 
45cm, szerokość 1,1cm, najszerszy wymiar w środkowej 
części 3,5cm, grubość 0,54mm, porowatość 1165µm, 
gramatura 116g/m2  

GRUPA XI - Proteza do korekcji cystocele i rectocele oraz taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
Cena jedn 

netto
Cena jedn 

brutto
Wartość 

netto
Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

nr katalogowy

Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu 
monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 
50 x 70 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą 
operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o 
długości ok. 17Cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, 
gramatura 28g/m2

Proteza do korekcji rectocele wykonana z polipropylenu 
monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 
50 x 100 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą 
operatorowi rozmieszczenie implantu i dwoma ramionami o 
długości ok. 17Cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, 
gramatura 28g/m2.



szt 5

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość %VAT

1 sasz. 12

2 sasz. 24

3 Nr 2/0 , igła  30mm, 1/2  koła, okrągła, nić 75cm sasz. 12

4 Nr 0 , igła  30mm, 1/2  koła, okrągła gruba, nić 100cm sasz. 12

RAZEM

data

pieczęć i podpis oferenta

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u 
kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o 
grubości nici 0,10mm, jednorodna, całkowicie 
niewchłanialna, o wymiarach: L – 450mm, szer. 12Mm, 
brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastykowej 
osłonce. Do zakładania taśm służą narzędzia wielorazowego 
użytku. 

GRUPA XII - Szew monofilamentowy, polipropylen, niewchłanialny, syntetyczny. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm. 
Cena jedn 

netto
Cena jedn 

brutto
Wartość 

netto
Wartość 

brutto
Nazwa handlowa

nr katalogowy
Nr.8/0, igła 8mm , okrągła,3/8 koła średnica 140 mikronów, 
nić 15cm
Nr 6/0, 2-e igły  10mm, okrągła 3/8 koła średnica 200 
mikronów, nić 75cm


	Arkusz1

