
Lp. Nazwa artykułu j.m ilość Cena jedn 

netto

%VAT Cena jedn 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa

nr katalogowy

1.

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

szt 7

2.

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 Cena jedn 

netto

%VAT Cena jedn 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa

nr katalogowy

1.

System  2 jednorazowych igieł o średnicy 3,5 mm charakteryzujący się 

ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. 

Monofilamentowa, 100% polipropylenowa taśma o szerokości 10 mm. Brzegi 

taśmy zgrzewane laserowo. Implantacja z dostępu przez  otwory zasłonione.

szt 5

RAZEM

Lp. Nazwa artykułu j.m ilość Cena jedn 

netto

%VAT Cena jedn 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa

nr katalogowy

1.

Jednorazowy, przeciwobrotowy system leczenia wypadania macicy pozwalający 

na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem, a więzadłem krzyżowo – 

kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360º. Siatka 

polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna. W części centralnej 

posiadająca 6 mm otwory oraz łatwy do zidentyfikowania znak dający możliwość 

symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej. 

System pętli na ramionach mocujących umożliwiający dostosowanie naprężenia 

przy wsparciu podcewkowym. Specjalnie zaprojektowany  instrument pozwalający 

na precyzyjne wszczepienie implantu do więzadeł krzyżowo – kolcowych i 

wewnętrznych mięśni zasłonowych.

szt 15

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy 

GRUPA IA - Protezy do korekcji cystocele i rectocele 

GRUPA IIA – System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet (TOT)

GRUPA IIIA – Systemy leczenia wypadania macicy i naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy 



2.

Jednorazowy system do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy i 

jednocześnie leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z 

cystocele składający się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej 

siatki. Brzegi taśm i siatki zgrzewane laserowo. Siatka ma 4 punkty mocowania: 2 

przedłonowe ramiona stabilizujące oraz 2 ramiona przezzasłonowe. W części 

centralnej siatki znajduje się szesnaście  6 mm otworów. System 3 jednorazowych 

igieł charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i 

dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. Igła przedłonowa o średnicy 3,5 mm oraz 2 

półkoliste igły o średnicy 3,25 mm  i 4 mm. Imlamtacja z dostepu załonowego oraz 

przez otwory zasłonowe.

szt 10

RAZEM

Lp.
Nazwa artykułu

j.m ilość
Cena jedn 

netto
%VAT

Cena jedn 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
nr katalogowy

1.

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narzadów miednicy - plastyka przednia. 

Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o 

parametrach: grubość 0,65mm, gramatura 65g/m2, wielkość porów 0,90mm. 

Implant o anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 

ramiona mocujące, dwa z nich to przedłonowe ramiona kotwiczne a pozostałe dwa 

ramiona przezzaslonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego 

użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczny uchwyt zapewniajacy 

optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

szt 10

2.

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narzadów miednicy - plastyka tylna. Składa 

się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłanialnej siatki o parametrach: 

grubość 0,65mm, gramatura 65g/m2, wielkość porów 0,90mm. Implant o 

anatomicznym kształcie, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 2 ramiona 

mocujące. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku 

wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczny uchwyt zapewniajacy 

optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

szt 5

RAZEM

Grupa VA

Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe
j.m ilość

Cena jedn 

netto
%VAT

Cena jedn 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto producent

nazwa 

handlowa

1. Cytrynian trójsodowy 46,7% roztw. A 5ml x 20  amp./fiol. op. 50

RAZEM

GRUPA IVA - Systemy leczenia wypadania macicy i naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy 

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. Dotyczy Grup VA - IXA

33680000-0 Wyroby farmaceutyczne



Grupa VIA**

Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe
j.m ilość

Cena jedn 

netto
%VAT

Cena jedn 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto producent

 nazwa 

handlowa

1. Phenobarbiatal /Gardenal, Inj. , 40 mg  + 2ml rozp. X 1 op.  Inj. op. 6

2. Methyloergometrin / Methergin, 0,2 mg/ml x 5 amp. Inj. op. 6

3.

Indigotindisulfonate Sodium Inj./ Indigo carmine 8mg/mil- 8% inj. Amp. A 5 ml x 5 

szt
op. 2

**

Grupa VIIA

Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe
j.m ilość

Cena jedn 

netto
%VAT

Cena jedn 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto producent

nazwa 

handlowa

1.

Immunoglobulinum humannum tetanicum, roztwór do wstrz. dom. 250 j.m./ml 

ampułka lub ampułko-strzykawka w jenostkowym opakowaniu producenta
amp. 100

RAZEM

Grupa VIIIA

Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe
j.m ilość

Cena jedn 

netto
%VAT

Cena jedn 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto producent

 nazwa 

handlowa

1. Clindamycin, 600 mg x 12 kaps./tabl. op. 100

2. Clindamycin, 300 mg x 16 kaps./tabl op. 25

3. Clindamycin, roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 300 mg/2 ml x 5 amp./op
op. 60

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

5. Lactulose, syrop 9,75 g/15 ml x 500 ml op. 130

6.

Macrogolum, konc.do sporządzania roztworu doustnego 

52,5g/100ml(13,125g/25ml
op 48

7.

Vancomycin hydrochloride, proszek do przyg. roztw. Do infuzji (dożylnej) i  

przygotowania roztworu doustnego  1,0 g x 5 fiol.
op 140

RAZEM

Grupa IXA

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9/ 33631000-2/ 33610000-9;  Produkty 

farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania;Środki antybakteryjne do użytku 

ogólnoustrojowego, Produkty lecznicze dla dermatologii, Produkty lecznicze 

dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

33651100-9/ 33612000-3/33613000-0 Środki antybakteryjne do użytku 

ogólnoustrojowego; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w 

funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, Środki przeczyszczające

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

33600000-6 / Produkty farmaceutyczne; IMPORT DOCELOWY

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty, w języku polskim  aktualne charakterystyki  produktów leczniczych  pochodzących z importu 

docelowego



Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe
j.m ilość

Cena jedn 

netto
%VAT

Cena jedn 

brutto

Wartość 

netto

Wartość 

brutto producent

 nazwa 

handlowa

1.

Somatostatin, proszek do przyg. roztworu do wstrzykiwań w dawce 250 µg x 1 

fiol./op/ (dawka nasycająca)/zawiera uwodniony octan somatostatyny, w ilości 

odpowiadającej 250 µg substancji czynnej; eczenie ostrego krwotoku z przewodu op

8

2.

Somatostatin, proszek do przyg. roztworu do wstrzykiwań w dawce 3mg x 1 

fiol./op; zawiera uwodniony octan somatostatyny, w ilości odpowiadającej 3 mg 

substancji czynnej; eczenie ostrego krwotoku z przewodu pokarmowego 

spowodowanego wrzodem żołądka lub dwunastnicy, krwotocznego zapalenia 

błony śluzowej żołądka lub krwawiących żylaków przełyku, stwierdzonych na 

podstawie obrazu klinicznego lub potwierdzonych w badaniu endoskopowym. 

Leczenie przetok jelitowych i trzustkowych. op

36

3. Sufentanil, roztwór do wstrz. 0,005 mg/ml  a 10 ml x 5 amp. op. 40

4. Fentanyl, 25 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów op.
3

5. Fentanyl, 50 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów op.
5

6. Fentanyl, 75 µg/h uwalnianie fentanylu, system transdermalny x 5 plastrów op.
4

7. Megestrol acetate, zawiesina doustna(40 mg/ml) - 240 ml op. 35

8.

Aciclovir 250 mg proszek do sporz. roztworu do wlewu i.v x 5 filo.;

Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez Herpes simplex typu 1 i 2 oraz 

ich nawroty u chorych z niedoborami immunologicznymi,Opryszczkowe zapalenie 

opon mózgowo-rdzeniowych, Zakażenia wywołane przez wirus ospy wietrznej i 

półpaśca op.

30

9.

Levofloxacin roztw. do inf.(5 mg/ml) - 5 fiolek 100 ml

wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu następujących zakażeń: 

pozaszpitalne zapalenie płuc;

 powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich;  odmiedniczkowe zapalenie nerek i 

powikłane zakażenia układu moczowego; 

przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego; 

płucna postać wąglika: zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i 

leczenie. op.

40

10. Tikagrelor, tabl. powl.  90 mg x 60 szt op. 3

11.

Izomaltozyd żelaza 1000(III), 100 mg Fe 3+/ 2 ml x 25 amp.; wskazania: leczenie 

niedoboru żelaza  u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i dializowanych op.

15

12. Metyloprednizolon (aceponian metyloprednizolonu) , emulsja 1 mg/g (0,1%) x 15 g
op. 20

http://bartoszmowi.pl/phx_intl/Megestrol acetate


13.

Diflucortolone + isoconazole, krem 1 g zawiera: 10 mg azotanu izokonazolu, 1 mg 

walerianianu diflukortolonu ; eczenie początkowe powierzchownych grzybiczych 

zakażeń skóry ze współistniejącymi silnymi zapalnymi lub wypryskowymi 

zmianami skórnymi, np. rąk, przestrzeni międzypalcowych, stóp, okolic 

pachwinowych i narządów płciowych.; x 15 g/ op

op. 8

14.

Betametazon (dipropionian betametazonu) + gentamycyna, maść 1 g zawiera: 0,5 

mg betametazonu w postaci dipropionianu betametazonu, 1 mg gentamycyny w 

postaci siarczanu gentamycyny x 15 g/op

op. 20

15. Mupirocyna, 20 mg/g (2%) krem x 15 g op. 10

16.

Hydrokortyzon + natamycyna + neomycyna, 1 g zawiera: 10 mg natamycyny, 3500 

j.m. neomycyny, 10 mg hydrokortyzonu ; x 15 g/op
op. 20

17.

Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka 

serwatkowego;Żywienie sztuczne niemowląt od urodzenia do ukończenia 6. mż. (0-

6 m.ż) Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka serwatkowego 

o znacznym stopniu hydrolizy, dla niemowląt od urodzenia; zawiera 

krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy,  wzbogacony w oligosacharydy 

o działaniu prebiotycznym oraz LC-PUFA , proszek 450 g; żywienie niemowląt z 

alergią pokarmową na białka, w tym białka mleka krowiego i soi, chorobą trzewną, 

niedoborem disacharydaz (częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy), 

przewlekłą biegunką, kolką. Diagnostyka alergii pokarmowych. Postępowanie 

dietetyczne w celu zmniejszenia ryzyka wystapienia alergii na białka mleka 

krowiego

op. 30

18.

Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka 

serwatkowego;Żywienie sztuczne niemowląt po 6 mż. , dzieci , dorosłych Preparat 

mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka 

serwatkowego o znacznym stopniu hydrolizy, dla niemowląt od urodzenia; zawiera 

krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy, wzbogacony w oligosacharydy 

o działaniu prebiotycznym oraz LC-PUFA , proszek 450 g; żywienie niemowląt z 

alergią pokarmową na białka, w tym białka mleka krowiego i soi, chorobą trzewną, 

niedoborem disacharydaz (częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy), 

przewlekłą biegunką, kolką. Diagnostyka alergii pokarmowych. Postępowanie 

dietetyczne w celu zmniejszenia ryzyka wystapienia alergii na białka mleka 

krowiego

op. 25

RAZEM

data……………….

pieczęć i podpis


