
   Dodatek nr 2  do SIWZ asortymentowo – cenowy
DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI.  DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP

       
L.p. G R U P A  IB – rurki intubacyjne,  filtry

Nazwa artykułu
J.m Ilość Cena jedn. 

netto
% 

VAT
Cena jedn. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta 

wielkość opakowania 
handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie 
identyfikacyjne

1 Rurka intubacyjna, silikonowana bez mankietu 
niskociśnieniowym przeźroczysty łącznik ISO      od - 
nr 2 do 3, sterylna pakowana pojedynczo

szt 20

2 Rurka intubacyjna, silikonowana z mankietem 
niskociśnieniowym przeźroczysty łącznik ISO      od - 
nr 3 do 10, sterylna pakowana pojedynczo  ,, 800

3 Rurka intubacyjna, zbrojona,  silikonowana z 
mankietem niskociśnieniowym, łącznik ISO, od nr  3,5 
do 10,0 mm, sterylna, pakowana pojedynczo

 ,, 20

4 Rurka ustno gardłowa w czterech rozmiarach:  L-4-5cm, 
L - 6-7cm, L - 8-9cm,   L - 10-11cm, L - 12cm-13cm, 
sterylna pakowana pojedynczo  ,,

360

5 Filtr bakteryjno wirusowy do rurki intubacyjnej ze 
zwiększoną wydajnością wymiany ciepła i wilgoci, 
sterylny pakowany pojedynczo  ,,

1000
     

6 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

 ,, 80

7 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

,, 1600

8 Pasek do mocowania rurki tracheostomijnej z 
regulowanym zapięciem dla dorosłych ,, 250

9 Rurka tracheotomijna z dwoma mankietami 
niskociśnieniowymi, PVC silikonowana od -  nr 6 do 10 
sterylna pakowana pojedynczo szt 100

10 Rurka tracheotomijna z uchwytem o regulowanym 
położeniem, z mankietem niskociśnieniowym,  PVC 
silikonowana, od nr 7 do 10, sterylna pakowana 
pojedynczo

 „ 35

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



L.p. G R U P A IIB – cewniki i worki do moczu
Nazwa artykułu

J.m. Ilość Cena  jedn.  
netto

% 
VAT

Cena jedn. 
brutto

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta 
wielkość opakowania 

handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie 
identyfikacyjne

1. Cewnik Foley z latexu silikonowany, z plastikową 
zastawką  J.U.  Nr 8 , sterylny pakowany pojedynczo szt 10

2. Cewnik Foley z latexu silikonowany, z plastikową 
zastawką  J.U.   nr od 12 do 24, sterylny pakowany 
pojedynczo

,, 1500

3. Cewnik Tiemanna  nr od 8 do 20, sterylny pakowany 
pojedyńczo ,, 450

4. Cewnik Nelatona  nr od 6 do 20, sterylny pakowany 
pojedynczo ,, 600

5. Cewnik Couvelaire  nr od 8 do 24, sterylny pakowany 
pojedynczo ,, 300

6. Cewnik Tiemann-Foley z latexu silikonowany, z 
plastikową lub lateksową zastawką  J.U. z balonem, CH 
16-20

,, 20

7. Worek sterylny do dobowej zbiórki moczu 2L z 
odpływem dł. drenu ok. 90cm J.U. Dokładność pomiaru 
100ml,  pakowany pojedynczo

,, 3500

8. Worek do godzinowej zbiórki moczu z bezigłowym 
portem, drenem dwuświatłowym do pobierania próbek, 
sterylny pakowany pojedynczo

,, 10

9. Worek do dobowej zbiórki moczu z bezigłowym portem 
do pobierania próbek  w systemie zamkniętym 7 
dniowy,  sterylny pakowany pojedynczo 

,, 350

10. Wieszak do worków do dobowej zbiórki moczu o poj. 
2L, standard plastykowe ,, 100

11. 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

szt 20

12. Worek do pobierania moczu dla niemowląt  dla 
chłopców, sterylny pakowany pojedynczo ,, 200

13. Worek do pobierania moczu dla niemowląt dla 
dziewczynek, sterylny pakowany pojedynczo ,, 200

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

L.p. G R U P A  IIIB  – rękawice ortopedyczne
Nazwa artykułu

J.m Ilość Cena jedn 
netto

% 
VAT

Cena jedn 
brutto

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta 
wielkość opakowania 

handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie 
identyfikacyjne

1 Sterylna bezpudrowa rękawica lateksowa do zabiegów 
mikrochirurgii, kształt anatomiczny, mankiet prosty z 
taśmą adhezyjną lub rolowany powierzchnia 
zewnętrzna – mikroteksturowana, chlorowana i 
silikonowana, powierzchnia wewnętrzna – pokryta 

par 150



polimerem i silikonem; grubość na palcu 0,17 mm; na 
dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,12 mm; długość min. 
280 mm, AQL 1,0, zawartość protein < 30 ug/g, kolor 
brązowy, rozmiar od 5,5 do 9,0; pakowana po 50 par

2 Sterylna rękawica lateksowa stosowana w systemie 
dwuwarstwowym, składająca się z: rękawicy 
wewnętrznej w kolorze zielonym o grubości na palcu 
0,18 mm oraz rękawicy zewnętrznej w kolorze 
naturalnego lateksu, grubszej (0,26± 0,01 mm), która 
posiada wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze 
sieci, ułatwiającą zakładanie zarówno na sucho, jak i na 
mokro. Pakowane osobno, parami (prawa i lewa) w 
nakładaniu, prosty mankiet z taśmą samoprzylepną lub 
rolowany, AQL -1,0; , pakowana po 40 par, rozmiar od 6 
do 9

par 320

3 Sterylna rękawica bezpudrowa o anatomicznym 
kształcie, mikroteksturowana, chlorowana i 
silikonizowana, polimeryzowana wewnątrz, mankiet 
prosty z samoprzylepną taśmą lub rolowany, grubości: 
palec – 0,32 mm; dłoń – 0,21 mm; mankiet – 0,21 mm; 
długość 295 mm, wartości finałowego uwalniania AQL 
1,0; sterylizowana promieniami gamma, rozmiar od 5,5 
do 9,0, pakowana po 40 par  

par 320

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

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

J.m Ilość Cena jedn 
netto

% 
VAT

Cena jedn 
brutto

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta 
wielkość opakowania 

handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie 
identyfikacyjne

1 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 
zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi 
przed urazem naczynia. Fr: 3,5 – 8.0 (długość 40cm)

szt 5

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

Lp G R U P A  VB – kołnierze, szyny
Nazwa artykułu J.m Ilość  Cena jedn 

netto
% 

VAT

Cena 
jedn. 
brutto

Wartość 
netto

Wartość brutto Nazwa producenta 
wielkość opakowania 

handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie 
identyfikacyjne



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.

szt 4 wydzielić

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

L.p. G R U P A VIB  - filtry do ssaków
Nazwa artykułu

J.m Ilość Cena jedn. 
netto

% 
VAT

Cena jedn 
brutto

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta 
wielkość opakowania 

handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie 
identyfikacyjne

1 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

szt 100

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

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

J.m Ilość Cena jedn. 
netto

%n 
VAT

Cena jedn 
brutto

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta 
wielkość opakowania 

handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie 
identyfikacyjne

1 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

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

,, 3

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

<  Do oferty dołączyć dokument wystawiony przez producenta włókniny potwierdzający, że materiał podstawowy obłożenia (włóknina) spełnia wymogi  normy EN 13795 -  1, 2, 3
<  Karty katalogowe zawierające wyczerpujące informacje o oferowanych wyrobach (dotyczy zestawów do obłożenia pola operacyjnego)
< 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
< Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w papier krepowy lub w jedną z serwet z zestawu i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 
kartony

L.p. G R U P A  VIIIB  – obłożenia ginekologiczne i inne
Nazwa artykułu

J.m Ilość Cena jedn 
netto

% 
VAT

Cena jedn 
brutto

Wartość netto Wartość brutto  Nazwa producenta 
wielkość opakowania 

handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie 
identyfikacyjne

1. Sterylny zestaw serwet do operacji ginekologicznych 
wykonany z minimum 2 warstw o minimalnej gramaturze 
materiału 55g/m2, Zestaw  w składzie:  1 serweta 
ginekologiczna wszystko w jednej o wym. 270-300 x 250-
270 cm  z torebką na płyny i oknem 9-12 x 12-15 cm; 1 
serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach:  140 - 
150 cm x 190 - 200 cm; 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 
cm; 1 ręcznik celulozowy do rąk 

kpl 100

2. Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z minimum 2 
warstw o minimalnej gramaturze materiału 55g/m2, 
laminowany na całej powierzchni, w skład którego 
wchodzą: 1serweta na stół instrumentariuszki o 
wym.140-150cm x 190 – 200cm; 1serweta na stolik 
Mayo o wym. 80-90cm x 140-150cm; 2 samoprzylepne 
serwety operacyjne o wym. 70x80cm x 80-90cm; 
1samoprzylepna serweta operacyjna o wym. 150-180cm 
x 150-190cm; 1samoprzylepna serweta operacyjna o 
wym. 150-180cm x 200x240cm;1 taśma samoprzylepna 
10 x 50cm; 4 ręczniki celulozowe 

kpl 350

3 Sterylny zestaw do laparoskopii wykonany z minimum 2 
warstw o minimalnej gramaturze materiału 55g/m˛, 
laminowany na całej powierzchni, w skład którego 
wchodzą: 1serweta na stół instrumentariuszki o 
wym.140-150cm x 190 – 200cm; 1serweta na stolik 
Mayo o wym. 80-90cm x 140-150cm; 1 serweta do 
zabiegów laparoskopowych z samoprzylepnym oknem o 
wym. 28-32 x 30-35 cm i torbami na narzędzia 
chirurgiczne; 2 ręczniki celulozowe 

kpl 50

4 Uchwyt repozycjonalny typu rzep o wymiarach 
minimalnych 2 x 22 cm, pakowany po 2 sztuki szt 75

L.p. G R U P A  IXB  – sterylne osłony na urządzenia medyczne
Nazwa artykułu J.m Ilość Cena jedn 

netto
% 

VAT
Cena jedn 

brutto Wartość netto Wartość brutto

1 Sterylna osłona na urządzenia  medyczne, Ø 140-150 
cm, z gumką lub trokiem, pakowana pojedynczo szt 300

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

L.p. G R U P A  XB – szwy J.m Ilość Cena jedn % Cena jedn Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta Nr katalogowy lub inne oznaczenie 



Nazwa artykułu netto VAT brutto wielkość opakowania 
handlowego

identyfikacyjne

1 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.  

szt 20

2 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................................................................................  


