
Grupa 1

l.p
Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m.

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Epoetina alfa erytropoetyna  do podawania dożylnego  w  

ampułkostrzykawkach do wyboru w odpowiednich dawkach  

w zależności od potrzeb  szpitala x1000  jednosteka  

miedzynarodowa (j.m.) , zarejestrowana do stosowania u 

pacjentów dializowanych (wymagane dawki 1000j.m, 

2000j.m, 3000j.m, 4000 j.m, 5000 j.m.,)

1000 

j.m

12000

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 2

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Cytrynian trójsodowy 4 % roztw. A 5ml x 20  amp./fiol.; roztwór o działaniu 

p/bakteryjnym, antykoagulacyjnym, zapobiegający 

tworzeniu biofilmu

op.

32

2.

Cytrynian trójsodowy 46,7 % roztw. A 5ml x 20  amp./fiol.; roztwór o działaniu 

p/bakteryjnym, antykoagulacyjnym, zapobiegający 

tworzeniu biofilmu

op.

3

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 3

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Darbepoetyna alfa darbepoetyna alfa roztw.do podawania dożylnego i 

podskórnego  w apułkostrzykawkach lub 

półautomatycznych wstrzykiwaczach do wyboru w 

odpowiednich dawkach i postaciach w zależności od 

potrzeb szpitala x 1 µg

µg

15000

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 4

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Albumin human 20% -roztwór do wlewu doż.200 mg/ml x 100 ml op. 850

2. Albumin human 20% -roztwór do wlewu doż.200 mg/ml x 50 ml op. 80

RAZEM 0,00 0,00

 

Grupa 5

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

33600000-6 /33621400-3 Produkty farmaceutyczne; Substytuty krwi i roztwory do perfuzji

Dodatek nr 2 do SWZ SPZOZ LEKI 2021Dodatek nr 2 do SWZ SPZOZ LEKI 2021

Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku.

33692100-8/ 33600000-6/33621000-9 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze 

dla krwi oraz organów krwiotwórczych

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

33680000-0/ 33632600-8 Wyroby farmaceutyczne; Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33600000-6/33621200-1  Produkty farmaceutyczne; środki przeciwkrwotoczne



1.

Sterylna "gąbka" matryca z klejem do 

tkanek, hemostatyk ; 1 cm2 zawiera ok. 5,5 

mg fibrynogenu i ok. 2 j.m trombiny

sterylna, wchałanialna hemostatyczna matryca zawierająca 

trombinę ludzką i fibrynogen ludzki;matryca o wymiarze 3 

cm x 2,5 cm x 1 szt/op. ; zarejestrowana jako produkt 

leczniczy !

op. 25

2.

Sterylna "gąbka" matryca z klejem do 

tkanek, hemostatyk ; 1 cm2 zawiera ok. 5,5 

mg fibrynogenu i ok. 2 j.m trombiny

sterylna, wchałanialna hemostatyczna matryca zawierająca 

trombinę ludzką i fibrynogen ludzki;matryca o wymiarze 4,8 

cm x 4,8 cm x 2 szt/op. ; zarejestrowana jako produkt 

leczniczy !

op. 4

3.

Sterylna "gąbka" matryca z klejem do 

tkanek, hemostatyk ; 1 cm2 zawiera ok. 5,5 

mg fibrynogenu i ok. 2 j.m trombiny

sterylna, wchałanialna hemostatyczna matryca zawierająca 

trombinę ludzką i fibrynogen ludzki;matryca o wymiarze 9,5 

cm x 4,8 cm x 1 szt/op. ; zarejestrowana jako produkt 

leczniczy !

op. 12

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 6

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Atozyban (octan atozybanu) 6,78 mg/0,9ml roztwór do wstrzykiwań x 1 fl/op op. 5

2. Atozyban (octan atozybanu) 37,5 mg/5 ml koncentrat  roztworu do infuzji x 1 fl/op op. 72

3. Cerebrolysin 215,2mg/ml inj. R-ur. Do wlwów  5amp po 10 ml op. 55

4.

Somatostatin 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.

80

5.

Terlipressin (ocyan terlipresyny) roztwór do wstrz. 1 mg terlipresyny octanu w 1 amp/fiol .5ml 

lub 8,5 ml x 5 szt/op  (1 amp zawiera 0,85 mg terlipresyny)

op.

30

6. Urapidil roztwór do wstrz. 25 mg/5 ml x 5 op. 40

7. Urapidil roztwór do wstrz. 50 mg/10 ml x 5 op. 3

8.
Dexmedetomidinum h/ch 100 mcg/ml a 2ml x 25 amp.,koncentrat do

sporządzania roztworu do infuzji;do sedacji

op.
10

9. Dexmedetomidinum h/ch 0,1 mg/ml a 4 ml x 4 fiol op. 13

10. Dexmedetomidinum h/ch 0,1 mg/ml a 10 ml x 4 fiol op. 6

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 7

33600000-6/33661000-1/33622200-8 / 33612000-3 Produkty farmaceutyczne;Produkty lecznicze dla układu nerwowego, Środki przeciw nadciśnieniu; produkty lecznicze do 

leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

33600000-6/ 33661100-2 Produkty farmaceutyczne, Środki znieczulające/ Punkty w kryterium „Jakość” zostaną przyznane w oparciu o poniższe cechy 

charakterystyki systemu napełniania parownika zastosowanego w oferowanym produkcie leczniczym

- Adapter wielokrotnego użytku, nakręcany na butelkę  - otrzyma 0 punktów.

- Adapter jednorazowy fabrycznie zamontowany na butelce, umożliwiający bezpośrednie napełnianie parownika bez zużycia 

dodatkowych nakręcanych elementów łączących butelkę z parownikiem – otrzyma 10 punktów.



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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Sevofluran płyn a 250  ml  - z systemem napełniania Quick Fil lub Key 

Fill  (w cenę leku należy wkalkulować kalibrację 

odpowiedniego do zaproponowanego/oferowanego leku  

parownika   oraz użyczyć    5 odpowiednich parowników na 

okres trwania umowy do aparatów do znieczuleń typu 

FALCON i TITUS DRAGER - obecnie zamawiający 

korzysta z parowników firmy Baxter )

op.

75

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 8

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Koncentrat zespołu protrombiny PCC zawiera ludzki kompleks protrombiny 

500j.m.,standaryzowany na  zawartość: czynnik krzepnięcia 

II,VII, IX, X; Białko C i białko S;nie zawiera antytrombiny III

op.

15

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 9

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Ertapenem proszek do sporz. rozt.do infuzji 1000mg prosz. X 10 fiol. op.

6

2.
Cefepim* proszek do przyg. roztw. do inj. doż. i dom. 1 g  fiolka x 10 

fl.

op.
10

3.
Cefepim* proszek do przyg. roztw. do inj. doż. i dom. 2 g  fiolka x 10 

fl.

op.
20

4.
Fluconazole .do inj. 2mg/ml 100ml, opakowanie z 2 portami do 

podłączenia x 10 fl

op.

80

5.

Imipenem/cilastatin sodium proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. 500 mg x 10 fiol.  

Możliwość rozcięczania/podania w 0,9% NaCl, w 5% 

Glukozie

op.

100

6. Meropenem ^ proszek do przyg. roztw. do wstrz. 0,5 G  x 10 fiol. op. 30

7. Meropenem ^ proszek do przyg. roztw. do wstrz. 1G  x 10 fiol. op. 400

8.
Piperacillin+ Tazobactam* 4g + 0,5 g prosz. Do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 

i infuzji x 10 fiol

op.
20

9.
Piperacillin+ Tazobactam* 2g + 0,25 g prosz. Do sporządzania roztworu do 

wstrzykiwań i infuzji x 10 fiol

op.
10

0,00 0,00

*,^ rózne dawki leku ale wymagany ten sam producent , aby zachować zgodność farmakokinetyczną i bezpieczenstwo podczas dawkowania leku pacjentom

Grupa 10

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

Parowniki będące w posiadaniu Zamawiającego są skalibrowane dla leku o nazwie Sevorane (Bbbott/abbvie). Parowniki dostarczone przez Wykonawcę stanowią własność Wykonawcy i zostaną zwrócone przez Zamawiającego 

po  okresie związania umową w terminie do 14 dni.

33600000-6/ 33621200-1/33621400-3 ; Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwkrwotoczne/Substytuty krwi i roztwory do perfuzji

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

33600000-6 /  Produkty farmaceutyczne 



1.

Cynkalcet tabl. powl.  X 1mg do wykorzystania w róznych dawkach w 

zależności od potrzeb szpitala; produkt leczniczy objęty 

programem lekowym; kod EAN leku zgodny z 

rozporządzeniem MZ ;lista leków refundowanych, programy 

lekowe przez cały okres obowiazywania umowy

mg

280000

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 11

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Glikopironium+indakterol proszek do inhalacji w kaps. Twardych ; 1 dawka 

emitowana przez ustnik zawiera: 54 µg bromku 

glikopironium, co odpowiada 43 µg glikopironium oraz 110 

µg maleinianu indakaterolu, co odpowiada 85 µg 

indakaterolu ; x 10 kapsułek + inhalator/op

op.

40

2.

Sakubitryl+ valsartan (24mg/26mg) tabl.powlekane x 28 szt/op.; 1 tabl. zawiera: 24,3 mg 

sakubitrylu, 25,7 mg walsartanu (w postaci kompleksu soli 

sodowych sakubitrylu i walsartanu) x 28 tabl.

op.

20

3.

Sakubitryl+ valsartan (49mg/51mg) tabl powlekane x 56 szt/op ; 1 tabl. zawiera: 48,6 mg 

sakubitrylu, 51,4 mg walsartanu (w postaci kompleksu soli 

sodowych sakubitrylu i walsartanu)

op.

10

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 12

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

Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Esomeprazol liof. do przyg. roztw. do wlewu doż. 40mg x 1 fiol. Inhibitor 

pompy IPP  x 10 fiol , zarejestrowany min. Do leczenia 

krwawień z przewodu pokarmowego

op.

160

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 13

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Immunoglobulinum humannum tetanicum roztwór do wstrz. dom. 250 j.m./ml ampułka lub ampułko-

strzykawka w jenostkowym opakowaniu producenta, 

zarejestrowany i dopuszczony do obrotu w Polsce

amp..

60

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 14

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Amikacin roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 250 mg/2 ml amp. 100

2. Amikacin roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 500 mg/2 ml amp. 200

3. Aqua pro injectione amp.a 10 ml x 100  (amp, z tworzywa) op. 50

33600000-6/ 33670000-7;33622000-6 ;Produkty farmaceutyczne; środki lecznicze dla układu oddechowego; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

33600000-6/ 33611000-6 ; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą

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

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego



4.

Ceftazidime proszek do przyg.roztw.do wstrz.dożylnych , 

domięśniowych, do infuzji 1,0g , zarejestrowany do 

stosowania u dzieci, niemowląt i dorosłych; możliwość 

podania min. w 0,9%NaCl, 5 %Glu, trwałość roztworu po 

rzygotowaniu do 12godzin

fiol.

250

5.

Ciprofloksacyna monowodzian 200 mg/100ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych; bez 

zawartości glukozy; opakowanie z portami do podłączenia  

x 40 fl/op

op.

40

6.

Ciprofloksacyna monowodzian 400 mg/200ml roztwór do wstrzyknięć dożylnych; bez 

zawartości glukozy; opakowanie z portami do podłączenia x 

20 fl/op

op.

190

7. Fosfomycyna 2 g fosfomycyny/proszek do sporz r-ru do inj./fiol fiol. 30

8. Fosfomycyna 4 g fosfomycyny/proszek do sporz r-ru do inj./fiol fiol. 80

9.
Natrium chloratum 10% roztwów in amp a 10ml x 100 amp. ( amp. Z tworzywa) op.

60

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 15

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Flumazenil roztwór do wstrz.500µg/5ml x 5 amp. op. 4

2. Ondasetron 2 mg/ml a 2 ml x 5 amp/op. op. 50

3. Ondasetron 2 mg/ml a 4 ml x 5 amp/op. op. 5

4.

Propofol emulsja do wstrz. doż. 200 mg/20 ml (1%) x 5 amp.na bazie 

emulsji tłuszczowej - 

MCT/LCT jako nośnik leku

op.

400

5. Roquronium bromek 10 mg/ml a 5 ml x 10 fiol/op . op 50

6. Furosemide roztwór do wstrz. 20 mg/2 ml  x 50 amp. op. 200

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 16

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Ferri hydroxidum saccharum Roztwór do wstrz.i wlew. dożylnych 100mgFe3+/5mlx5amp. op. 

100

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 17

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

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

przygotowania roztworu doustnego (rejestracja i.v , 

doustna) 1,0 g x 5 fiol.

op.

280

2.

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

przygotowania roztworu doustnego (rejestracja i.v , 

doustna) 0,5 g x 5 fiol.

op

60

RAZEM 0,00 0,00

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

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;

33600000-6/ 33692100-8/ 33661100-2  Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; Środki znieczulające



Grupa 18

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Acidum valproicum 288,   2mg/5ml  syrop 150 ml op. 25

2.
Acidum valproicum 250mg x 30 sasz. Granulki o przedłużonym uwalnianiu op.

4

3.
Adenozyna roztwór do wstrzykiwań 3 mg/ml (6 mg/2 ml)x  6 fiol. 2 ml op

10

4. Amiodarone roztwór do wstrz. 150 mg/3 ml x 6 amp. op. 100

5. Amiodarone tabl. 200 mg x 30 op. 30

6. Calcium polystyrene sulfonate 1,2 g Ca2+/15g proszek x 300 g op 8

7.
Clopidogrel tabl. 300 mg x 30 (dawka nasycająca)w leczeniu zawałów op

8

8.

Clopidogrel tabl. 75 mg x28 tabl.  z rejestracją dla pacjentów z ostrym 

zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST

op.

25

9. Fluoksetyna 20 mg x 30 tabl op. 20

10.

Glargina bezszczytowy, długodziałający analog insuliny 100j/ml,  we 

wstrzykiwaczu jednorazowym  300j/ml a 1,5 ml, x 10 

wstrzykiwaczy/ op

op.

4

11.

Glargina bezszczytowy, długodziałający analog insuliny 100j/ml,  we 

wstrzykiwaczu jednorazowym  100j/ml a 3 ml, x 5 

wstrzykiwaczy/op

op

8

12. Glimepiride tabl. 2 mg x 30 op. 20

13. Glimepiryd tabl. 3Mg x 30 tabl. op 15

14. Glimepiryd tabl. 4 mg x 30tabl op 20

15.

Glulizyna szybkodziałający analog insuliny, 100j/ml, roztwór do 

wstrzykiwań we wstrzykiwaczu jednorazowym  5 

wstrzykiwaczy po 3ml /op.

op

6

16.

Insulin Lispro Szybko działający analog insuliny ludzkiej 100 j.m/ml x10 

wstrzykiwaczy jednorazowych po 3 ml/ op. + igły do 

wstrzykiwaczy

op.

2

17.

Insulina ludzka insulina ludzka szybkodziałająca,insulina krystaliczna, 

100j/ml roztwór do wstrzykiwań, 5 wstykiwaczy 

jednorazowych po 3 ml /op + igly do wstrzykiwaczy

op

12

18.

Insulina ludzka izofanowa

o pośrednim czasie działania

zawiesina do wstrzykiwań w wstrzykiwaczu jednorazowym, 

100j/ml, 5 wstrzykiwaczy jenorazowych po 3 ml w : insulina 

bazowa/ + igly do wstrzykiwaczy

op

12

19.

Insulina ludzka, mieszanka insulin Zawiesina insuliny izofanowej zawierająca 25% insuliny 

rozpuszczalnej i 75% krystalicznej insuliny protaminowej 

,zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 

jednorazowym:100j/ml a 3 ml x 5 wstrzykiwaczy/op + igły do 

wstrzykiwaczy

op

12

33600000-6/33622000-6/ 33651100-9; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego, Insuliny/  Środki antybakteryjne do użytku 

ogólnoustrojowego



20.

Isosorbidi mononitras Mononitra t tbletki o przedłużonym uwalnianiu x 30 szt.  w 

dawce 60mg  stosowany w chorobie wieńcowej i 

niewydolności krążenia

op.

12

21.
Natrii valproas inj. 0,4 g/4ml,(1 fiolproszek+rozpuszczalnik do 

przygotowania roztworu )/op

op

100

22.
Natrii valproas + acidum valproicum tabl,powl.o przedłużonym uwalnianiu  200mg + 87mg  x 30 

sztuk

op

60

23.
Natrii valproas + acidum valproicum tabl,powl.o przedłużonym uwalnianiu  333mg + 145mg  x 30 

sztuk

op

50

24.

Phenobarbiatal Inj. , 40 mg  + 2ml rozp. X 1 op.  Inj.(import docelowy,na 

wniosek MZ, dostawa po uzgodnieniu z hurtownią)

op.

7

25. Ramipril 5mg x 28 tabl.(blister) op. 100

26. Ramipril 10mg x 28 tabl.(blister) op. 50

27. Ramipril 2,5 mg x 28 tabl.(blister) op. 50

28.
Teicoplanin liof.do przyg.roztw.do wst.doż.,dom.,wlewu doż.oraz 

pod.doustnego 200 mg 1fiolka

op.
20

29.
Teicoplanin liof.do przyg.roztw.do wst.doż.,dom.,wlewu doż. oraz 

pod.doustnego 400 mg 1fiolka

op.
80

30. Tiapryd (tiapride) 100 mg x 20 tabl op. 20

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 19

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Clindamycin 600 mg x 12 kaps./tabl. op. 80

2. Clindamycin 300 mg x 16 kaps./tabl op. 35

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

200

5. Lactulose syrop 9,75 g/15 ml x 500 ml op. 100

6.
Macrogolum konc.do sporządzania roztworu doustnego 

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

op
30

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 20

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

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Alfacalcidolum 0,25 mikrogram x 100 kaps op. 10

2. Bisacodyl czopki 10 mg x 5 szt/op. op. 90

3. Clotrimazolum krem 10mg/g a 20 g op. 90

4. Phenylbutazone czopki 250 mg x 5 op. 6

5.
Potassium chloride tabl. szkieetowe o przedł. uwalnianiu (315 mg jonów  

potasu) x 30 szt  (rejestr jako produkt leczniczy)

op.
100

6. Theophylline tabl. o przedł. uwalnianiu 300 mgx 50 (blister) op. 40

7. Theophylline Tabl. 100 mgx 30 (blister) op. 8

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 21

33651100-9/ 33612000-3/ Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

33600000-6/ 33690000-3 ;  Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze;

33600000-6/ 33692100-8/  33632200-1 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ;  Środki rozluźniające mięśnie



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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Atracurium besilate roztwór do wstrz. i wlewu doż. 50 mg/5 ml x 5 amp. op. 80

2.
Atracurium besilate roztwór do wstrz. i wlewu doż. 25 mg/2,5 ml x 5 amp. op.

40

3.
Bupivacaine h-ch c.adrenalini r-r do wstrz.5mg bupiwakainy+5mg adrenaliny/1ml a 20ml x 

5

op.
22

4.

Bupivacaine hydrochloride roztwór do wstrz.podpajęczynówkowych 5 mg/ml a 4ml x 5, 

równoważny co do wskazań, czasu działania/wystąpienia 

efektu znieczulenia z np. Marcaine Spinal Heavy

op.

200

5. Cisatracurium 2mg/ml x 5 amp a 2,5 ml op. 60

6. Cisatracurium 2mg/ml x 5 amp a 5 ml op. 70

7.
Lidocaine hydrochloride Xylocaine 2%, 20 mg/ml a 50 ml x 5 fiol., roztwór do 

wstrzykiwań

op
25

8. Remifentanil amp./fiolki do inj. i wlewu doż. 2 mg x 5 ampułek/ fiolek op. 70

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 22

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Gliclazidum Tabl. 60 mg x 90 tabl.  O przedłużonym uwalnianiu op. 40

2. Indapamide tabl. powl. o powolnym uwalnianiu 1,5 mg x 108 op. 30

3. Perindoprilum argininum Tbl. 5 mg x 90 tab. op. 40

4. Perindoprilum argininum Tbl.10 mg x 90 tab. op. 15

5.
10 mg peryndoprylu, 2,5 mg indapamidu, 

10 mg amlodypiny

tabl.powl. X 90 szt/op op.
5

6.
10 mg peryndoprylu, 2,5 mg indapamidu, 5 

mg amlodypiny

tabl.powl. X 90 szt/op op.
8

7.
5 mg peryndoprylu, 1,25 mg indapamidu, 

10 mg amlodypiny

tabl.powl. X 90 szt/op op.
4

8.
5 mg peryndoprylu, 1,25 mg indapamidu, 5 

mg amlodypiny

tabl.powl. X 90 szt/op op.
15

9.
Trimetazidine dihydrochloride Tabletki o zmodyfikowanym dział 35 mg x 90 szt (blister) op

60

10.
10 mg peryndoprylu + 10 mg amlodypiny tabl.powl. X 90 szt/op op

20

11. 10 mg peryndoprylu,+ 5 mg amlodypiny tabl.powl. X 90 szt/op op 20

12. 5 mg peryndoprylu + 10 mg amlodypiny tabl.powl. X 90 szt/op op 15

13. 5 mg peryndoprylu+ 5 mg amlodypiny tabl.powl. X 90 szt/op op 25

14.
10 mg peryndoprylu z argininą + 2,5 mg 

indapamidu

tabl.powl. X 90 szt/op op
10

15.
5 mg peryndoprylu z argininą + 1,25 mg indapamidutabl.powl. X 90 szt/op op

10

16. Tianeptyna 12,5 mg x 108 tabl drażowanych op. 4

17. 5 mg peryndopryl +20 mg atorwastatyna tabl. Popwl x 90 szt/op op. 10

18. 5 mg peryndopryl +40 mg atorwastatyna tabl. Popwl x 90 szt/op op. 4

19. 10 mg peryndopryl +40 mg atorwastatyna tabl. Popwl x 90 szt/op op. 4

20. 10 mg peryndopryl +20 mg atorwastatyna tabl. Popwl x 90 szt/op op. 4

33622200-8/ ;33622100-7 /33615000-4 Środki przeciw nadciśnieniu,Produkty lecznicze do terapii serca, Produkty lecznicze używane przy cukrzycy



21. 2,5 mg peryndoprylu z argininą + 0,625 mg indapamidutabl. Popwl x 90 szt/op op. 2

22. 3,5 mg peryndoprylu+ 2,5 mg amlodypiny tabl. Popwl x 90 szt/op op. 3

23. 5 mg bisoprolol+ 5 mg perindopril argininum tabl. Popwl x 90 szt/op op. 6

24. 10 mg bisoprolol+ 10 mg perindopril argininumtabl. Popwl x 90 szt/op op. 3

25. 5 mg peryndopryl +20 mg atorwastatyna+5 mg amlodypina op. 4

26. 5 mg peryndopryl +10 mg atorwastatyna+5 mg amlodypina op. 4

27. 10 mg peryndopryl +20 mg atorwastatyna+10 mg amlodypina op. 2

28. 10 mg peryndopryl +20 mg atorwastatyna+5 mg amlodypina op. 2

29. 10 mg peryndopryl +40 mg atorwastatyna+10 mg amlodypina op. 2

30. 5 mg bisoprolol+ 10 mg perindopril argininum op. 4

31. Iwabradyna tabl.powl.  5 mgl x 112 tabl. op. 4

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 23

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Amoxicillin kaps./tabl  1,0 g x 16 tabl./kaps rozpuszczalne op. 100

2. Amoxicillin kaps./tabl  500m g x 16 tabl./kaps rozpuszczalne op. 40

3.
Amoxicillin/clavulanic acid proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i wlewu doż.2,2 g x1 

fiol.

fiol.
100

4.
Ampicillin proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż.1,0 g x 1 fiol.

600

5.
Ampicillin proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż.  2,0 g x 1 fiol.

400

6.
Ampicillin/sulbactam proszek do przyg.roztw.do wstrz.dom.i doż.3 g (2g +1g) x 1 

fiol.

fiol.

100

7. Azytromycyna 500 mg x 6 tabl. op. 20

8.
Benzathine benzylpenicillin proszek do przyg. zaw. do wstrz. dom. 1 200 000 j.m.x1 fiol.

30

9.
Benzylpenicillin potassium proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.3mln j.m.x1 fiol

300

10.
Benzylpenicillin potassium proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i dom.1mln j.m.x1 fiol.

50

11. Ceftriaxonum fiol. 2g x 1 fiol op. 100

12. Clarithromycinum fiol. 500 mg x 1 fiol/op op. 200

13. Clonazepam tabl. 0,5 mg x 30  (blister) op. 20

14. Clonazepam tabl. 2 mg x 30 (blister) op. 35

15.
Clonazepam roztwór do wstrz. 1 mg/ml x 10 op.

30

16.
Cloxacillin proszek do przyg. roztw. do wstrz. dom. i doż. 1 g x 1 fiol.

500

17. Cloxacillinum tabl. powl.500 mg x 16 tabl./op. op. 30

18.
Colistimethatum natricum fiolk.  1000000j.m., proszek do sporządzania roztw. Do 

wstrzyk., infuzji, inhalacji  x 20 fiol

op.

140

19. Dexamethasonum aerozol do stos. Zewn. 32,50 g x 1 szt. op. 80

20. Diazepam 5 mg x 20 tabl. op. 400

21. Dobutamine liof. do przyg. roztw. do wlewu doż. 250 mg x 1 filol. fiol. 200

22. Doxycycline hydrochloride 20 mg/ml  x 10 amp, op. 50

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego



23. Doxycycline hydrochloride kaps. 100 mg x 10 op. 100

24. Estazolam tabl. 2 mg x  20 op. 150

25. Lorazepam 1 mg x 25  tabl. op. 5

26. Lorazepam 2,5 mg x 25 tabl op. 30

27. Neomycin sulphate aerozol do stos. zewn. (5 mg/g) x 55 ml op. 100

28.

Preparat zawierający żywe kultury bakterii 

Lactobacillus rhamnosus GG, 

Saccharomyces boulardii oraz inulinę

kapsułki x 20 szt. op.

80

29. Rifampicyna 300 mg x 100 kaps op. 5

30. Rifampicyna 150 mg x 100 kaps op. 4

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 24

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Acenocoumarol tabl. 4 mg x 60 szt. op. 20

2. Acenocoumarol tabl. 1 mg x 60 szt. op. 12

3. Antazoline roztwór do wstrz. 100 mg/2 ml x 10 op. 25

4. Atropine sulphate roztwór do wstrz.0,5 mg/ml a 1 ml x 10 op. 20

5. Atropine sulphate roztwór do wstrz.1 mg/ml a 1 ml x 10 amp. op. 150

6.
Bupivacaine hydrochloride roztwór do wstrz.5 mg/ml (0,5%) a 10 ml x 10 amp; 

możliwośc rozcieńczenia w 0,9%NaCl, 5% glu

op.
120

7.
Bupivacaine hydrochloride roztwór hiperbaryczny  do wstrz.podpajęczynówkowych 5 

mg/ml a 4ml x 5 amp.

op.

50

8.
Calcii chloridum roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/1ml 10amp x 

10ml

op.

90

9. Chlorpromazine hydrochloride roztwór do wstrz. dom. 25 mg/5 ml x 5amp. op. 40

10. Cinnarizine tabl. 25 mg x 50 op. 20

11. Clemastine roztwór do wstrz. 2 mg/2 ml  x 5 amp. op. 90

12. Clemastine tabl. 1 mg x 30 szt. op. 110

13. Co-trimoxazole roztwór do wlewu doż. 480 mg/5 ml  x 10 amp. op. 200

14. Cyanocobalamin roztwór do wstrz. 1000 µg/2 ml x 5 amp. op. 80

15.
Dicortineff krople do oczu i uszu a 5 ml op.

30

16. Digoxin tabl. 250 µg x 30 szt. op. 50

17. Digoxin roztwór do wstrz. 0,5 mg/2 ml x 5 op. 80

18. Dopamine hydrochloride roztwór do wlewu doż. 50 mg/5 ml (1%) x 10 op. 70

19. Dopamine hydrochloride roztwór do wlewu doż.200 mg/5 ml (4%) x 10 op. 180

20. Gentamycin sulphate krople do oczu, roztwór: (3 mg/ml) but. 5 ml op. 30

21. Haloperidol krople doustne, roztwór 2 mg/ml a 10 ml op. 10

22. Haloperidol tabl. 1 mg x 40 tabl. op. 100

23. Haloperidol roztwór do wstrz. 5 mg/ml x 10 amp. op. 120

24. Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 25000 j.m./5 ml 10 fiolek op. 180

25. Lidocaine hydrochloride 1% roztwór do wstrz. 10 mg/ml a 2 ml x 10 amp. op. 80

33690000-3,33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/ 33661200-3, Różne produkty lecznicze Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu 

sercowo-naczyniowego; Środki znieczulające



26.

Lidocaine hydrochloride 2% roztwór do wstrz.  20 mg/ml a 20 ml x 5 

fiol;zarejestrowany do stosowania dożylnie, 

nasienkowo,podpajeńczynówkowo, zewnątrzoponowo

op.

300

27.

Lidocaine hydrochloride 1% roztwór do wstrz. 10 mg/ml a 20 ml x 5 fiol.; 

zarejestrowany do stosowania dożylnie, 

nasienkowo,podpajeńczynówkowo, zewnątrzoponowo

op.

200

28. Lidocaine hydrochloride 2% roztwór do wstrz.  20 mg/ml a 2 ml x 10 op. 50

29. Loperamide hydrochloride tabl. 2 mg x 30 op. 250

30. Molsidomine tabl. 4 mg x 30 op. 4

31. Naloxone hydrochloride roztwór do wstrz. 400 µg/ml x 10 amp. op. 40

32. Norepinephrine tartrate roztwór do wlewu doż. 4 mg/4ml;  x 5 amp. op. 150

33. Norepinephrine tartrate roztwór do wlewu doż. 1 mg/ml; a 1 ml x 10 amp. op. 50

34. Papaverine hydrochloride roztwór do wstrz. 40 mg/2 ml x 10 amp. op. 120

35. Phytomenadione tabl. powl. 10 mg x 30 op. 5

36. Phytomenadione roztwór do wstrz. 10 mg/1ml x 10 amp. op. 100

37. Propofol emulsja do wstrz. doż. 200 mg/20 ml (1%) x 5 fiol. op. 20

38. Propranolol hydrochloride roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml 10 amp x 1ml op. 3

39. Propranolol hydrochloride tabl. 10 mg x 50 op. 25

40. Propranolol hydrochloride tabl. 40 mg x 50 op. 25

41. Salbutamol roztwór do wstrz. 0,5 mg/ml a 1 ml x 10 amp. op. 30

42.
Tobramycin krople do oczu 3mg/ml op. a 5 ml (ważne 4 tyg.od otwarcia) op.

15

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 25

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Argentum nitricum Krople do oczu, pipetki 10mg\1ml x 50 szt.

Równoważne co do wskazań rejestracyjnych znp. Mova 

nitrat pipette

op.

3

2. Betahistine dihydrochloride 24  mg x 60 tabl. op. 20

3. Betahistine dihydrochloride 16 mg x 60 tabl. op. 20

4. Bromhexine hydrochloride tabl. 8 mg  x 40 tabl. op. 30

5.
Calcium carbonicum kaps. 1000mg węglanu wapnia, tj. 400mg jonów wapnia x 

100szt

op.
50

6. Carvedilol 3,125 mg op. 70

7. Digoxin tabl. 100 µg x 30 op. 150

8. Doxepin Kaps. 10 mg x 30 op. 80

9. Doxepin kaps. 25 mg x 30 op. 70

10. Glucosum 40% roztwór amp a 10ml x 10 amp. op. 44

11. Glucosum 20% roztwór amp a 10ml x 10 amp. op. 150

12. Glyceryl trinitrate roztwór do wlewu doż.10 mg/5 ml x 50 amp. op. 6

13. Hydroxyzine hydrochloride roztwór do wstrz. 100 mg/2 ml x 5 op. 150

14. Neostigmine methylsulphate roztwór do wstrz. 0,5 mg/ml x 10 op. 30

33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/33616000-1 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego, Witaminy



15.
Salbutamol 0,2% 5mg/2,5 ml  x 20 amp. ; roztwór do nebulizacji,

stosowany min. w stanach skurczowych oskrzeli

różnego pochodzenia i napadach astmy oskrzelowej

op.
45

16. Sildenafil 50 mg x 4 tabl op. 2

17. Sulpiride kaps. 50 mg x 24 op. 50

18. Thiamine Roztwór do inj. X 10 amp op. 100

19. Vit. C/ Ascorbic acid 0,5 g/ 5ml x 10 apmułek r-ur do wstrzykiwań op. 500

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 26

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Acetylosalicylic acid 300 mg x 20 tabl. op. 50

2. Aciclovirum 800 mg x 30 tabl op. 20

3. Amilorid/Hydrochlorothiazide tabl. 5 mg + 50 mg x 50 op. 30

4. Baklofen tabl, 10mg x 50 szt op 20

5. Baklofen tabl, 25mg x 50 szt op 20

6.
Barium sulfuricum Zawiesina doustna,opakowanie  200 ml, produkt stosowany 

w radiologii

op
16

7. Carbamazepine tabl. 200 mg x 50 op. 80

8.
Cholecalcyferolum 4000 I>U x 30 kaps. Zarekestrowane jako produkt leczniczy op.

6

9. Cholekalcyferol krople/płyn doustny 1 ml zawiera 0,375 mg (15 000 j.m.) cholekalcyferolu op. 30

10. Ciprofloxacin lactate tabl.500mg x 10 szt/op. op. 150

11. Diclofenac sodium tabl. powl. o przedł. uwalnianiu 100 mg x 20 op. 25

12. Enalaprili  maleas tabletki 20 mg x 60 tabletki dzielne op. 40

13. Enalaprili  maleas tabletki 10 mg x 60 tabletki dzielne op. 70

14. Enalaprili  maleas tabletki 5 mg x 30 tabletki dzielne op. 80

15.
Furosemide tabl. 40 mg x 30 op.

150

16. Hydrochlorothiazide tabl. 25 mg x 30 op. 30

17. Hydrochlorothiazide Tabl. 12,5 mg x 30 op. 40

18.
Indapamide tabl. powl. 2,5 mg x 20 op.

10

19.

Krople do oczu o działaniu nawilzającym, 

łagodzącym

krople zawierające: hypromelozę, hialuronian sodu, wyciągi 

wodne z aloesu, rumianku, borówki i dzikiej róży; bez 

substancji konserwujących , but 10 ml

op

30

20.

Lactobacillus rhamnosus; płyn bez 

laktozy,bez glutenu, dostosowania u 

noworodków, niemowląt

1 porcja (5 kropli) zawiera co najmniej 1 mld CFU pałeczek 

Lactobacillus rhamnosus (szczep przebadany, 

zarejestrowany ) 

op.

50

21.
Lactobacillus rhamnosus; zarejestrowane 

jako lek

1 kaps. zawiera co najmniej 10 mld CFU pałeczek 

Lactobacillus rhamnosus x 10 kaps

op.
250

22.
Lactobacillus spp.; zarejestrowane jako lek kapsułki x 10 szt.,w kaps. minimum 2 mld CFU pałeczek 

Lactobacillus spp. ,

op.
70

23. Linezolid  600 mg x 10 tabl. op. 10

24. Linezolid 2mg/ml roztwór do wlewów i.v. X   1 worek op. 90

25. Magnesium sulphate roztwór do inj. 2 g/10 ml (20%) x 10 op. 250

33600000-6/  33622100-8/33622100-7/ 33661000-1 Produkty farmaceutyczne;Środki p/nadciśnieniu ;  Produkty lecznicze do terapii serca; Produkty lecznicze dla układu 

nerwowego



26. Memantyna 20 mg x 28 tabl../op op. 4

27. Metoclopramide hydrochloride tabl. 10 mg x 50 op. 65

28. Metoclopramide hydrochloride roztwór do wstrz. 10 mg/2 ml (0,5%) x 5 op. 450

29. Metoprolol tartare tabl. 50 mg x 30 tabl. op. 60

30. Metronidazole 0,5 x 10 tabl. dopochwowych op. 5

31. Metronidazole 500 mg x 28 tabl.powl op. 60

32. Metronidazole 250 mg x 20 tabl powl. op. 40

33.
Natrium bicarbonicum roztwór do wstrzyknięć i.v 84mg/ml (8,4%) x 10 amp/op. op.

150

34. Ofloksacyna 3 mg/ml a 5 ml /but./op - krople do oczu, roztwór, op. 3

35. Omeprazol kaps 10mg x 14 kaps. (blistry) op. 45

36. Opipramol hydrochloride draż. 50 mg x 20 op. 30

37.
Pentoxifylline konc. do przyg. roztw. do wlewu kropl. 300 mg/15 ml x 10 op.

110

38. Piracetam tabl. 800mg x 60 tabl op. 5

39. Piracetam tab. 1200mg x 60 tabl. op. 15

40. Piracetam roztwór do wlewów 20 % a 60ml x 20 fl./op op. 10

41. Piracetam 3g/15 ml x 4 amp.  roztwór  do wstrzykiwań op 15

42. Pyrantel tabl. 250 mg x 3 op. 20

43. Pyrantel zawiesina doustna 250 mg/5 ml op. 10

44. Rysperydon 2mg x20 tabl. op 5

45. Sulfacetamide sodium 10% 0,5ml x 12 minimsów, krople do oczu op. 50

46. Tinidazole tabl. powl. 500 mg x 4 op. 30

47. Verapamil hydrochloride tabl. powl. 120 mg x 20 op. 20

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 27

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Deksketoprofen + tramadol 1 tabl. zawiera: 75 mg chlorowodorku tramadolu, 25 mg 

deksketoprofenu x 10 tabl

op.
40

2.
Dexketoprofen 50 mg/2 ml x 5 amp/op, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji op.

200

3. Dexketoprofen 25 mg x 30 tabl op. 30

4. Diclofenac sodium czopki 0,1 x 10 op. 100

5. Heparinum natricum 8,5 mg/g (1000 j.m./g)   op. 30-35 g op. 80

6.
Ibuprofen zawiesina zawiesina do podawania dla dzieci, ibuprofen 40mg/ml a 

100 ml but.

op.
30

7. Lercanidipine 10 mg x 28 tabl. op. 30

8.

Pancreatin kaps. Dojelitowe,150 mg pankreatyny

o aktywności: 10 000 j. Ph.Eur. Lipazy;

8 000 j. Ph.Eur. amylazy; 600 j. Ph.Eur. Proteazy x 50 kaps.

op.

50

c /33651100-9/33612000-3; Produkty farmaceutyczne;Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu 

pokarmowego



9.

Pancreatin  25 000 j.Ph.Eur lipazy, kapsułki dojelitowe0 mg 

pankreatyny o aktywności:

25 000 j. Ph.Eur. Lipazy,18 000 j. Ph.Eur. Amylazy,

1 000 j. Ph.Eur. Proteazy x 20

op.

150

10. Torasemidum inj.20 mg/4ml x 5 amp op 50

11.
Zofenopril (sól wapniowej zofenoprylu) 7,5 mg x 28 tabl op.

10

12.
Zofenopril (sól wapniowej zofenoprylu) 30 mg x 28 tabl. op.

10

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 28

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Benzyna apteczna płyn x 700 g / 1000 ml /op. op. 20

2.
Formaldehydum 10 % płyn  buforowany fosforanami x 1 kg (do utrwalania 

wycinków histopatologicznych)

op.
150

3.

Glucosum  (BEZWODNA) substancja do receptury , zarejestrowana jako surowiec 

farmaceutyczny; spełniajaca wymagania FP

kg

26

4.
Parafinum liquidum płyn  x 800 g, surowiec farm. Do receptury , zgodny z 

monografia FP

op.
40

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 29

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

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

10 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.

10

2. Ambroxol hydrochloride krople - 7,5 mg/ml op. 10

3. Ambroxol hydrochloride roztwór do wstrz.doż.15 mg/2 ml x 10 op. 100

4. Ambroxol hydrochloride 30 mg x 20 tabl. op. 50

5. Ambroxol hydrochloride 75 mg x 10 kaps. O przedłużonym uwalnianiu op. 120

6. Amitriptyline hydrochloride draż.25 mg x 60 op. 30

7. Argentum sulfathiazolum krem 2% x 40 g op. 300

8. Argentum sulfathiazolum krem 2% x 400 g op. 60

9. Bisacodyl tabl. 5mgx 30 szt op. 12

10. Captoprilum tabl. 25 mg x 30  (blister) op. 20

11. Captoprilum tabl. 12,5 mg x 30 (blister) op. 30

12.
Chlorquinaldol/Metronidazole tabl.dopoch.250mg metronidazolu+100mg chlorchinaldinu 

x10

op.
40

13. Clonidinum hydrochloricum tabl. 0,075 mg x 50 op. 80

  Produkty farmaceutyczne/33690000-3 ; 33694000-1;  Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze; Czynniki diagnostyczne

33642200-4 ,33692100-8/ 33600000-6/33622000-6 /33632100-0Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego,Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne; Produkty 

lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego/ Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne



14.
Dexamethasonum Natrium phosphoricum Inj. 4 mg / 1 ml x 10 amp.; zarejestrowany do stosowania u 

dzieci i niemowląt

op.
180

15.
Dexamethasonum Natrium phosphoricum Inj. 8 mg / 2 ml x 10 amp.;zarejestrowany do stosowania u 

dzieci i niemowląt

op.
50

16.
Flucytozyna 10mg/ml x 5 fiol. po 250 ml /op roztwór do wlewów i.v. op.

18

17. Hydrocortisone tabl. 20 mg x 20 op. 50

18.

Hydrocortisonum inj. 25 mg x 5 kpl. op.

120

19. Hydrocortisonum inj. 100 mg x 5 kpl. op. 500

20. Hydroxyzine hydrochloride tabl. powl. 25 mg x 30 op. 500

21. Hydroxyzine hydrochloride tabl. Powl. 10 mg x 30 op. 60

22.
Kwas tiazolidynokarboksylowy/timonacic 100 mg x 100 tabl op.

30

23. Lidocainum hydrochloricum żel 2% x 30 g - U op. 100

24. Lidocainum hydrochloricum żel 2% x 30 g - A op. 220

25. Megestrol acetate    zawiesina doustna(40 mg/ml) - 240 ml  op. 50

26. Metoprolol tartare tabl. 50 mg x 30 tabl. (podzielne z podziałką) op. 80

27. Neomycinum sulfuricum maść do oczu 0,5 % x 3 g op. 7

28. Nystatini tabl. dopochwowe 100 000 j.m. x 10 szt. op. 60

29. Promazinum hydrochloricum draż. 25 mg x 60 op. 50

30. Promazinum hydrochloricum draż. 50 mg x 60 op. 80

31. Promazinum hydrochloricum draż. 100 mg x 60 op. 20

32. Promethazinum hydrochloricum draż. 25 mg x 20 op. 50

33. Promethazinum hydrochloricum 1 mg/ml (5 mg/5 ml) syrop 150 ml op. 30

34. Promethazinum hydrochloricum draż 10 mg x 20 op. 15

35. Ranitidinum 50mg/2 ml x 5 amp. Roztwór do inj. op. 50

36. Rocuronium bromide roztwór do inj. doż. 10mg/ml x 10  fiol.  Po  5 ml op. 5

37. Suxamethonium chloratum inj. 200 mg x 10 fiol. op. 36

38. Thiamazole 5 mg x 50 tabl. op. 35

39. Ticlopidine hydrochloride tabl. powl. 250 mg x 60 tabl. BLISTER op. 3

40. Ursodeoxycholid Acid Kaps 300 mg x 50 op. 6

41.
Venlafaxine 37,5 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde x 28 

szt

op.
6

42.
Venlafaxine 75  mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde x 28 szt op.

5

43.
Venlafaxine 150 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde x 28 

szt

op.
2

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 30

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Acebutolol tabl. powl. 200 mg x 30 op. 3

2. Folic acid tabl. 5 mg x 30 tabl. op. 20

33600000-6/ 33690000-3/33612000-3/33632200-1 Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze; Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu 

pokarmowego, Środki rozluźniające mięśnie

http://bartoszmowi.pl/phx_intl/Megestrol%20acetate
http://bartoszmowi.pl/phx_intl/Megestrol%20acetate


3. Folic acid tabl. 15 mg x 30 tabl. op. 65

4. Mebendazole tabl. 100 mg x 6 op. 15

5. Meloksikam tabl. 15 mg x 20 (blister) op. 20

6. Nifuroxazide 220 mg/5 ml zawiesina a 90 ml/op op. 12

7. Nifuroxazide 200 mg x 12 tabl. Powl. op. 40

8. Spironolactone tabl. 25 mg x 100 op. 45

9. Spironolactone tabl. 100 mg x 20 op. 90

10. Tolperisone tabl. powlekane a 150 mg x30szt op. 35

11. Vinpocetine Tabl. 10 mg x  90 tabl. op. 30

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 31

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Acidum boricum 3% roztwór x 1 kg op. 230

2. Acidum salicylicum substancja do receptury x 50 g op. 10

3.
Ammonium bromatum substancja do receptury x 250 g op.

26

4. Argentum nitricum substancja do receptury  x 100 g op. 6

5. Balsamum preuviani surowiec farm. Do receptury x 50 g op. 4

6. Calcium carbonicium substancja do receptury x 1 kg op. 1

7. Calcium gluconicum substancja do receptury x 50 g op. 7

8. Calcium chloratum substancja do receptury x 100 g op. 4

9. Chlorohexidimm gliconicum płyn 20 % x 250 ml op. 1

10. Codeini phosphorici substancja do receptury  x 10 g op. 5

11. Ephedrini hydrochlorici substancja do receptury x 10 g op. 3

12.
Etanol 70 % do celów recepturowych x 1000 ml (max. op. 1000ml) 

zgodny z monografią aktualnej FP

op.
30

13.
Etanol 96 % do celów recepturowych x 500 ml zgodne z monografią FP op.

1

14. Glicerolm 85 % płyn do receptury x1000 g op. 40

15. Hydrogenium peroxydatum 3% x 1 kg op. 200

16. Kalium bromatum substancja do receptury x 100 g op. 40

17. Kalium guajacolosulfonicum substancja do receptury x 100 g op. 2

18. Kalium iodatum substancja do receptury x 50 g op. 7

19.

Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.2, op. 

1000 szt (op. a'500 kpl 

podstawa+pokrywka)

op.

5

20.

Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.3, op. 

1000 szt (op. a'500 kpl 

podstawa+pokrywka)

op.

5

21.

Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.4, op. 

1000 szt (op. a'500 kpl 

podstawa+pokrywka)

op.

2

22.

Kapsułki skrobiowe recepturowe nr.5 op. 

1000 szt (op. a'500 kpl 

podstawa+pokrywka)

op.

5

23. Magnesium sulfunicum (bezwodny, suchy) substancja do receptury x100 g op. 25

33600000-6 Produkty farmaceutyczne; 



24. Maść z tlenkiem cynku Maść 20 -30 g tuba op. 30

25. Metamizole sodium substancja do receptury x 250 g op. 4

26. Natrium biboricum substancja do receptury x 100 g op. 10

27. Natrium bromatum substancja do receptury x 250 g op. 28

28. Natrium citricum substancja do receptury x 100 g op. 10

29. Neospasmini syrop do receptury, butelka, 1-1,25 kg/992ml op. 60

30. Nystatinum substancja do receptury x 5 g op. 2

31.
Oleum ricini surowiec farm. Zgodny z monogfrafią FP , Do receptury x 

50 ml 

op.
10

32. Papaverini hydrochlorici substancja do receptury  x10 g op. 3

33. Pasta zinci pasta cynkowa x 100 g op. 2

34. Phenobarbital substancja do receptury  x 10 g op. 4

35. Phenoharbital natrium substancja do receptury x 10 g op. 12

36. Polocainum h/chloricum substancja do receptury x 25 g op. 20

37. Rivanol 0,1% roztwór x 250 g op. 130

38.
Sir. Kalii guajacolosulfonicum syrop thiocolowy do jako substrat do receptury, butelka 1,25 

kg

op.
2

39.
Sir. Pini compositum syrop sosnowy (złożony) jako substrat do receptury butelka 

,1kg

op. 
3

40.
Sir. Thymi compositum syrop tymiankowy jako substrat do receptury butelka, 1-

1,25kg

op. 
3

41. Sir. Tussipect syrop a 1000 g do receptury op. 1

42. Sol. Iodi spirytuosa płyn x 50 g op. 10

43. Spirytus skażony hibitanem 0,5 % x 1 litr op. 40

44. Talcum substancja do receptury x 1 kg op. 20

45. Tinct. Valerianae płyn do receptury x 800 g ;surowiec farmaceutyczny op. 70

46. Ung. Cholesteroli podłoże maściowe x  500 g op. 30

47. Vaselini albi podłoże maściowe x 1 kg op. 20

 RAZEM 0,00 0,00

Grupa 32

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
30% wodny roztwór glukozy do podania 

doustnego niemowlentom

30% roztwór glukozy ,sterylny, bez konserwantów, bez 

dodatków  100 amp po 0,7 ml
op. 

12

2. Antytoksyna jadu żmij roztwór do wstrzykiwań i.m. 500 J.A op. 3

3.
Benserazyd + lewodopa (benserazide + 

levodopa)

125 mg (100 mg + 25 mg) (1 kaps. zawiera: 100 mg 

lewodopy, 25 mg benserazydu)  x 100 kaps

op.
6

4.
Benserazyd + lewodopa (benserazide + 

levodopa)

Kapsułka 62,5 mg(50 mg+12,5 mg) - 100 szt. op.
10

5.
Benserazyd + lewodopa (benserazide + 

levodopa)

125mg  tabetka do sporz. zaw. doustnej 125(100 mg+25 

mg) - 100 szt.

op.
16

6.
Benserazyd + lewodopa (benserazide + 

levodopa)

125mg  kapsułki typu system HBSj 125(100 mg+25 mg) - 

100 szt.

op.
20

7.
Benserazyd + lewodopa (benserazide + 

levodopa)

kaps. 250(200 mg+50 mg) - 100 szt. op.
8

33600000-6/33690000-3/ 33642200-4 /33613000-0/33620000-2/ 33651100-9/33670000-7 Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze;Środki przeczyszczające, Produkty 

lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia, Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego/ Środki lecznicze dla układu oddechowego



8.

Betula sp.+Chamomilla 

recutita+Petroselinum sativum+Phaseolus 

vulgaris+Vaccinium vitis ideae), lek  o 

działaniu moczopeednym, stosowany  w 

zakażeniach układu moczowego i w kamicy 

dróg moczowych

1 drząetka zawiera co najmniej  86,2 mg wyciągu gęstego 

złożonego z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni 

fasoli, 8 mg wyciągu suchego z ziela rumianku, 26 mg 

wyciągu suchego z liści borówki brusznicy, 78 mg naowocni 

fasoli sproszkowanej, 19 mg cytrynianu potasu, 16 mg 

cytrynianu sodu; op. x 60 drażetek 

op.

25

9.

Clostrdipoeptydase 1,2 j/g maść na skórę -enzymatycznie oczyszczająca ranę z 

tkanek martwiczych,

owrzodzeń, oparzeń o ograniczonej powierzchni ,

Równoważne z np.. Iruxol mono, Fibrolan

op.

80

10.

Czopki p/hemoroidom zawierające w 

składzie min.: bismuthi subgallas.zinci 

oxzidum,taninum

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,łagodzące 

podraznienia

op.

20

11.

DIETA ,mleko modyfikowane od 6. mż. i 

dzieci: w alergii na białko mleka krowiego i 

innych alergiach pokarmowych np. alergii 

na białko sojowe; w nietolerancji laktozy i 

wtórnej nietolerancji sacharozy z dodatkiem 

probiotyku

proszek w puszkach 400-425 g,

wzbogacony w mieszaninę kwasów tłuszczowych DHA 

0,3% i ARA 0,6%, o składzie równoważnym np.. z 

Nutramigen LGG

op.

40

12.

DIETA ,mleko modyfikowane

dla wcześniaków I niemowląt

z małą masą urodzeniową, od urodzenia z 

dodatkiem probiotyku

proszek w puszkach 400-425 g,

wzbogacony w mieszaninę kwasów tłuszczowych DHA 

0,3% i ARA 0,6%, o składzie równoważnym np.. z 

Nutramigen LGG

op.

30

13.
Ertapenem proszek do sporz. rozt.do infuzji 1000mg prosz. X 1 fiol. op.

40

14. Estriol krem 1mg/1g x 25g op. 10

15.

Etamsylate tabl. 250 mg x 30 op.

70

16. Etamsylate roztwór do wstrz. 250 mg/2 ml (12,5%) x 50 op. 80

17. Fludrokortyzon 0,1 mg octanfludrokortyzonu x 20 tabl./op op. 30

18. Glicerol /czopki 2 g czopki glicerynowe x 10 szt op. 5

19.

Hioscyna (butylobromk hioscyny) 10 mg czoki x 6 szt op

60

20. Hioscyna (butylobromk hioscyny) 10 mg tabl. Drażowane x 30 szt. op 50

21.
Ibendronian sodu/ acidum ibandronicum Inj 3 mg/3ml x 1 amp.lub  amp-strzyk.  roztwór do 

wstrzykiwań

op
10

22. Isosorbidi mononitras 50mg x 30 tabl. op przedłużonym uwalnianiu op. 20

23.
Kolchicyna 0,5mg x 20 tabl. powl. , zawierające

wyciąg z zimowitu jesiennego

op
30



24.

Makrogol 4000, sodu siarczan bezwodny, 

wodorowęglan sodu,chlorek sodu, chlorek 

potasu np. Fortrans

saszetki  x 48 sasz ,przeczyszczający  lek o działaniu 

osmotycznym

op.

70

25. Natamycyna 100 mg, globulki dopochwowe x 6 szt op 7

26. Oseltamiwir 75 mg x 10 kaps. op. 5

27.

Parafina ciekła 998,75mg

substancję pomocniczą: olejek mięty 

pieprzow

Płyn 125 g, o działaniu powlekającym i przeczyszczającym op.

20

28. Pentoxyfilline 400 mg x 20  tabl. powl. Prolongatum op. 80

29. Pentoxyfilline 600 mg x 20  tabl. powl. O przedłużonym uwalnianiu op. 12

30. Prasugrel 10 mg x 28 tabl powl. op 2

31. Prochymetakaina np. 0,5 % r-ur krople oczne fl. A 15ml op 3

32. Ropivacaini hydrochloridum 2 mg/ml x 5 amp. po 10 ml op. 3

33. Ropivacaini hydrochloridum 10 mg/ml x 5 amp. po 10 ml op. 8

34. Ropivacaini hydrochloridum (spinal) 5 mg/ml x 5 amp. po 10 ml ;znieczulenie dooponowe op. 20

35.

Siarczan żelaza (II)+ Ac.folicum 80mg jonów żelaza + 0,35 mg x 30 tabl.powlek. O 

zmodyfikowanym uwalnianiu.,

Z dodatkiem vit.C

op

25

36.
Sulfogwajakol, kodeina Fosforan kodeiny 15mg +sulfogwajakol 300 mg tabl, x 10 

szt

op.
130

37.

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

op.

50

38.
Tetraboran sodu 20 % płyn 20 % (200 mg/g) płyn do stos. w jamie ustnej x 10 g/op op.

100

39. Tobramycyna maść do oczu 0,3 % x 3,5g op. 4

40. Warfaryna tabl. 3Mg x 100 szt op 8

41. Warfaryna tabl. 5Mg x 100 szt op 6

42.
Węgiel leczniczy /Carbo med. ;rejestr.  lek  

lub wyrob med

kaps. 200 mg x 20 op.
100

43.
Zelazo w kroplach dla niemowląt 

,wcześniakow

0,1 ml= 1 mg żelaza , butelka a 50 ml ,krople równowazny 

np.. Z Innofer baby
op. 

6

44.

Zestaw witamin z grupy B dla niemowląt , w 

kroplach/płynie

płyn zawierający wit. B6-150mcg, B9 - 50mcg, B12-  0,3 

mcg/kroplę , butelka 4 ml; np..rownowazny z Innovitum B
op. 

6

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 33

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Alprazolam tabl. 0,5 mg x 30 (w blistrach! , tabletki podzielne) op. 70

2. Alprazolam tabl. 0,25 mg x 30 (w blistrach!, tabletki podzielne) op. 40

3. Diazepam tabl. 5 mg x 20/op  (blister) op. 100

4. Diazepam tabl. 2 mg x 20/op  (blister) op. 20

5.
Fentanyl, Fentanyl, 25 µg/h uwalnianie fentanylu, system 

transdermalny x 5 plastrów TTS

op.
10

33600000-6/33661200- 3  Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe



6.
Fentanyl, Fentanyl, 50 µg/h uwalnianie fentanylu, system 

transdermalny x 5 plastrów TTS

op.
10

7.
Fentanyl, Fentanyl, 75 µg/h uwalnianie fentanylu, system 

transdermalny x 5 plastrów TTS

op.
8

8. Midazolam tabl. 7,5 mg x 10 /op  (blister) op. 200

9.
Morphine hydrochloride 10 mg - (blister ) 20 tabl./kaps.- o przedłużonym działaniu op.

6

10.
Morphine hydrochloride 30 mg -( blister ) 20 tabl./kaps.- o przedłużonym działaniu op.

30

12.
Morphine hydrochloride 60 mg - (blister) 20 tabl./kaps.- o przedłużonym działaniu op.

25

13.
Morphine hydrochloride 100 mg -(blister ) 20 tabl/kaps.-o przedłużonym działąniu op.

5

14. Morphini sulfas 20 mg x 60 tabl. Powlekanych (blister) op. 2

15. Nitrazepam 5 mg x 20 tabl./op (blister) op. 5

16.

Oksykodon tabl.o przedłużonym uwalnianiu ;1 tabl. zawiera 20 mg 

chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 17,9 mg 

oksykodonu x 60 tabl

op.

3

17.

Oksykodon tabl.o przedłużonym uwalnianiu ;1 tabl. zawiera 10 mg 

chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada,9 mg 

oksykodonu x 60 tabl

op.

3

18. Oksykodon tabl.o przedłużonym uwalnianiu ;1 tabl. zawiera 40 mg 

chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 35,9 mg 

op. 3

19.

Oksykodon + nalokson 1 tabl. zawiera: 20 mg chlorowodorku oksykodonu, co 

odpowiada 18 mg oksykodonu oraz 10,9 mg chlorowodorku 

naloksonu dwuwodnego, co odpowiada 10 mg 

chlorowodorku naloksonu i 9 mg naloksonu x 30 tabl

op.

3

20. Phenobarbital tabl 15 mg x 10 (blister !!) op. 6

21. Phenobarbital tabl 100 mg x 10 tabl. (blister !! Np.unia) op. 50

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 34

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Acetylocysteine 600 mg  x 20 sasz lub tabletek do rozpuszczania / kazda 

porcja 600 mg w op.bezpośrednim/ oddzielnie np.. 

Tussicom , Fluimucil

op

30

2.

Anty Gamma Hbs przeciw wirusowi 

zapalenia wątroby typu B (ludzka) (hepatitis 

B immunoglobulin (human))

 200 j.m. x 1 fiol.(do sosowania u noworodków,inj. i.m, 

domięśniowo)

fiol.

5

3.
APLIKATORY do lidocainy( ww w poz 27.). jednorazowe aplikatory do aerozolu Lidocainy x 100 szt/op op.

20

4.
Betamethasone (równoważny z 

np.Celestone)

roztwór do wstrz.doż.,domięśniowych 4mg/1ml fiol.
10

5.
Betamethasone (równoważny z 

np.Diprophos)

zawiesina  do wstrz.domięśniowych 5+2mg/1ml x 5 op.
55

6. Bromocriptine mesylate tabl. 2,5 mg  x 30 op. 8

7. Budesonidum proszek 400 µg (kapsułka) + inhalator x 60 op. 40

8. Butylscopolamine roztwór do wstrz. 20 mg/ml x 10 op. 120

33690000-3/33692100-8/ ;33651510-6 /33632100-0 Różne produkty lecznicze,Roztwory do wstrzykiwania, Surowice odpornościowe/ Produkty przeciwzapalne i 

przeciwreumatyczne



9. Chlortalidon 50 mg x 20 tabl op. 15

10. Cisapride tabl. 10 mg x 30 op. 2

11.

Denaweryna;

( 500mg metamizolum natricum+2mg

pitofenoni hydrochloridum+

0,02 mg fenpiverini bromidum)/ml

roztwór do wstrzyk.  po 5ml  x 10 amp. op.

100

12. Desmopressin 120mg tabl.liof. X 30 op. 2

13. Desmopressin tabl. Liofilizowane 60mcg x30 op. 6

14. Diltiazem hydrochloride tabl. 60 mg x 60 op. 10

15.
Diltiazem hydrochloride tabl. o przedł. uwalnianiu 120 mg x 30 op.

5

16. Dinoprost/ prostaglandyna  F 2alfa amp. 5mg/1ml x 5  amp op. 4

17.

Erythromycinum 0,5% ophtal. 0,5% maść erytromycynowa ,oczna ,jałowa, x 3,5 g/op op.

30

18. Estradiol valerate 2 mg x 21 tabletek powlekanych op. 2

19.

Extractum Hippocastani semen kaps.standaryzowane na zawartość escyny, , nie mniej niż 

20 mg escyny  x 65

(równoważny np.Venotonin)

op.

30

20.
Fosfomycyna antybiotyk w postaci granulatu do sporządzania roztworu 

doustnego , 3g/1 sasz.

op.
40

21.
Gąbka z gentamycyną produkt leczniczy do zabiegów ortopedycznych 10 x 10 x 

0,5 cm, gąbka kolagenowa

impregnowana siarczanem gentamycyny 2% 

szt.
20

22. Gliceryl trinitrate inj  0,01g/10 ml x 10 amp op. 25

23. Ibuprofen 60 mg , czopki x 10 szt op. 10

24. Ibuprofen 125 mg , czopki x 10 szt op. 12

25.

Immunoglobulina przeciw wirusowi 

zapalenia wątroby typu B (ludzka) (hepatitis 

B immunoglobulin (human))

180J.M  x 1 fiol.(do sosowania u noworodków,inj. i.m, 

domięśniowo)

fiol.

10

26. Karbetocyna 100 mcg/1ml x 5 amp. op 8

27. Nystatin 500 tys. j.m. x 16 drażetek op. 13

28.

Pałeczki kwasu mlekowego ; preparat 

zarejestrowany jako produkt leczniczy

1 kaps. zawiera 2 mld CFU bakterii kwasu mlekowego w 

proporcjach: 95% Lactobacillus rhamnosus  R0011, 5% 

Lactobacillus helveticus  R0052 x 60 kaps/op

op.

200

29. Paracetamol 500 mg  tabl.  x 20 szt. (w blistrach) op. 2 000

30. Paracetamol krople 100 mg/ml a 30 ml/but op 20

31. Paracetamol zawiesina/syrop 125mg/5 ml a 150 g lub 140 ml  butelka/op. op. 20

32. Perazyna 25  mg x  50 tab/op. op. 100

33. Perazyna 50 mg x 30 tabl/op. op. 100

34. Phenytoin roztwór do wstrzykiwań 250 mg/5ml x 5 amp op. 5

35.

Proszek do sporzadzania roztworu 

doustnego do przygotowania przed 

kjolonoskopia jelita grubego zawierajacy  

swoim składzie min.  makrogol ,cytrynian 

oraz simetikon

proszek do sporzadzania roztworu doustnego (może 

składac się z oddzielnych saszetek, które należy razem 

rozpuścić); zawiera min. : glikolpolietylenowy 4000, 

symetikon, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, chlorek sodu, 

chlorek potasu + subst. Pomocnicze ; do oczyszczania 

jelita przed zabiegami klinicznymi tj. np. badana 

endoskopowe, badanie radiologiczne 1zestaw/op do 

przygotowania 1jednego pacjenta

op.

300



36. Protamine sulphate 1% roztwór do wstrz. doż. ;1% roztwór  x  fiol / amp fiol. 20

37. Pyridoxine tabl. 50 mg x 50 (vit.B6) op. 6

38. Rifaxymina 200 mg x 28 tabl.powlekanych/ op op. 30

39. Simetikon 240 mg x 30 kaps op. 100

40. Sulodeksyd 250 LSU x 50 kaps. op. 40

41.
Tuberculin tuberculin  PPD RT23 SSI roztw. do wstrz.(2 T.U./0,1 ml) - 

10 fiolek 1,5 ml

op.
2

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 35

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Cefuroxime sodium * prosz.do przyg.r-r.do wstrz.doż.i zaw.do wstrz.dom.750mg  

x  1 fiol./op

op.
2500

2.
Cefuroxime sodium * prosz.do przyg.r-r.do wstrz.doż.i zaw.do wstrz.dom. 1,5 g  x 

1  fiol./op

op.
8000

3.

Cefazolin proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g, którego 

roztwór wodny  można. Rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% 

glukoza, 10%glukoza, 5%glukozie z 0,9% NaCl. 

Równoważny co do wskazań rejestracyjnych , trwałości 

roztworu z np. Biofazolin

fiol.

3800

4.

Ceftriakson proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g  którego 

roztwór wodny  można rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% 

glukoza, 10%glukoza, Równoważny co do wskazań 

rejestracyjnych ,trwałości roztworu z np.Biotrakson

fiol.

1500

5.

Cefotaksym proszek do przyg. roztw. do wstrz. doż. i dom.1,0 g  którego 

roztwór wodny  można Rozcieńczać w 0,9% NaCl, 5% 

glukoza, 5%glukozie z 0,9% NaCl, Równoważny co do 

wskazań rejestracyjnych ,trwałości roztworu z np.Biotaksym

fiol.

1000

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 36

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Aethylum chloratum aerozol do stos. zewn. - 70 g op. 40

2.
Beklometazon dipropionian +Fumaran 

dwusodowy formoterolu

100mcg (beklometazon)+ 6 mcg (formoterol)/dawka- 

aerozol inhalacyjny x 180 dawek w pojemniku/op.

op.
30

3.

Beklometazon dipropionian +Fumaran 

dwusodowy formoterolu + glikopironium 

100 mcg (beklometazon)+ 6 mcg (formoterol)/dawka- 

aerozol inhalacyjny x 180 dawek w pojemniku/op.

op.

20

4.

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

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.

60,00

33600000-6/33631000-2 /33691300-3/ 33695000-8/33661200-3/33696000-5 Produkty farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla dermatologii Środki przeciw ekopasożytom, 

włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające owady ; Wszystkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne/  Środki przeciwbólowe/  Odczynniki i środki 

kontrastowe

* - wymagana rejestracja od 1-wszego dnia życia, możliwość rozcieńczenia w, NaCl 0,9% i roztworze glukozy 

5%, trwałość roztworu po przygotowaniu do 24 godz.

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego;



5.
Calcium glubionate/gluconate roztwór do wstrz. 10% do inj. Dożylnych x 10 amp, 

(1000mg/10 ml)

op.
180

6. Celiprolu chlorowodorek 100 mg x 30 tabl op. 4

7. Celiprolu chlorowodorek 200 mg x 30 tabl op. 4

8.
Cyjanokobalamina + pirydoksyna + tiamina tabl.powl x 1oo szt op. ;1 tabl. zawiera: 100 mg wit. B1, 200 

mg wit. B6, 0,2 mg wit. B12

op.
20

Cyjanokobalamina + pirydoksyna + tiamina 

(bez dodatku lidokainy!)

roztwór do wstrz. 5 amp. 2 ml; 1 amp. zawiera: 100 mg wit. 

B1, 100 mg wit. B6, 1 mg wit. B12

op
40

9.

Cyklo-taurolidyna ,

4% r-ur cytrynianu, heparyna 500 I.U

wyrób medyczny zawierający substancje zapobiegające 

zapychaniu cewnika naczyniowego, portu oraz posiada 

właściwości p/ bakteryjne 10 fiolek po 5 ml

op.

5

10. Cyklo-taurolidyna ,

4% r-ur cytrynianu,

wyrób medyczny zawierający substancje zapobiegające 

zapychaniu cewnika naczyniowego, portu oraz posiada 

op. 4

11. Detreomycini maść 1% 5 g  (tuba) op. 230

12. Diflucortolone + isoconazole, krem 1 g 

zawiera: 10 mg azotanu izokonazolu, 1 mg 

Diflucortolone + isoconazole, krem 1 g zawiera: 10 mg 

azotanu izokonazolu, 1 mg walerianianu diflukortolonu ; 

op. 20,00

13. Dinatrii phosphas dodecahydricus +

natrii dihydrogenopospas monohydricus

płyn doodbytniczy 150 ml, stosowany w zaparciach

, do oczyszczania jelita grubego przed badaniem 

op. 650

14.
Fluconazole 5 mg/ml  syrop a 150 ml /op op

30

15. Fluconazole 100 mg x 28 tabletki (możliwość dzielenia/kruszenia) op. 30

16.

Galantamini hydrobromidum 2,5 mg/ml x 10 amp op.

35

17. Galantamini hydrobromidum 5 mg/ml x 10 amp op. 8

18. Heparine Heparine 500 U.I. 10 amp. Po 5 ml , roztwór do 

udrażniania, przepłukiwania  

op. 20

19. Hydrocortisonum 1% -krem (10 mg/g) - 15 g op. 50

20.

Hydrokortyzon + natamycyna + 

neomycyna, 1 g zawiera: 10 mg 

natamycyny, 3500 j.m. neomycyny, 10 mg 

hydrokortyzonu ; x 15 g/op, krem 

Hydrokortyzon + natamycyna + neomycyna, 1 g zawiera: 10 

mg natamycyny, 3500 j.m. neomycyny, 10 mg 

hydrokortyzonu ; x 15 g/op ,  w postaci kremu

op.

10,00

21.

Jopromide Jopromide  300  fiolki .a 20 ml x 10, niejonowy jodowy 

środek kontrastowy Stosowany w badaniach 

radiologicznych, 1 ml zawiera 300 mg jodu

op.

6

22.
Kalium effervescens bezcukrowy granulat 782 mg jonów potasu (20 mEq) ; 20 saszetek po 3 

g/op

op.
30

23. Kalium hypermanganicum proszek 5 g/op. op. 30

24.

Krem antyseptyczny dla dzieci i dorosłych z 

problemami skórnymi, zawiera alkohol 

benzylowy oraz tlenek cynku równoważny 

pod względem skladu i zastosowania  np. Z 

Sudocrem

krem barierowy do leczenia odpażeń, odleżyn,stanów 

zapalnych skóry a 125 g

szt.

350

25.

Krem specjalistyczny o działaniu 

długotrwale nawilzqającym i 

natłuszczajacym , stosowanym przy 

łuszczycy egzemie, skorze atopowej ; 

opakowanie z pompką, 1 kg

Emolient, bez parabenów, bez substncj zapachowych, bez 

barwników; o działaniu kojacym przy świądzie, pieczeniu, 

łagodzi podraznienia,;nie brudzi ubrań i poscieli ; można 

stosowac u dzieci , można stosowac na duze powierzchnie 

ciała; zarejestrowany jako lek lub jako wyrób medyczny; 

równowazny pod względem składu, własciwosci i 

zasosoweania  np. z Mediderm krem

op.

50



26.

Maść z bacytracyną i neomycyną maści zawiera 250 j.m. bacytracyny w postaci bacytracyny 

cynkowej i 5mg neomycyny w postaci siarczanu 

neomycyny,maść zalecana w leczeniu bakteryjnych 

zakażeń małych powierzchni skóry , tuba 20 gram/op.

op.

20,00

27.

Maść z balsamem peruwiańskim 1 g leku zawiera 100 mg balsamu peruwiańskiego 

(substancja lecznicza), substancje pomocnicze 

min.parafina, alkohol, woda, podłoze wazelina; maść na 

oparzenia, odmrozenia, odleżyny, owrzodzenia/ tuba 30 g 

masci

op.

100

28.
Maść z wyciągiem z pięciornika maść a 20 g/ tuba , stosowana przy otarciach, 

odparzeniach, stanach zapalnych skóry

op.
100

29.

Metyloprednizolon (aceponian 

metyloprednizolonu) , emulsja 1 mg/g 

(0,1%) x 15 g

Metyloprednizolon (aceponian metyloprednizolonu) , 

emulsja 1 mg/g (0,1%) x 15 g

op.

40,00

30.

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

op.

6

31. Mupirocyna maść 20 mg/g (2%) 15 g/op op. 20

32. Paracetamol czopki 80 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa) op. 30

33.
Paracetamol czopki 125 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa) op.

40

34.
Paracetamol czopki 250 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa) op.

85

35.
Paracetamol czopki 500 mg x 10 (przechowywanie-temp.pokojowa) op.

20

36.
Permetryna  5% 50mg/g permetryna, krem do leczenia świerzbu 30g tuba op

40

37.
Permetryna 1% szampon leczniczy p/wszawicy , 10mg/ml permetryny , 

opakowanie 50 ml np.. sora forte

op.
30

38.
Puder płynny z anastezyną pudr płynny wysuszający (tlenek cynku, benzokaina) 100 g/ 

op.

op.
30

39. Pyoctanini 1% roztwór wodny x 20 g op. 15

40. Pyoctanini 1% roztwór spirytusowy x 20 g op. 12

41.

Pyuder leczniczy dla dzieci zawierający

: talc, allantoina, panthenol

Zasypka, puder sypki  leczniczy x 100 g op.

100

42.
Taurolidine 2%  roztwór Roztwór 2 % taurolidyny bez dodatku cytrynianu sodu  a 10 

ml x 5 fiol

op.
15

43. Tioctic acid iniekcje 0,6g / 50ml x 1 fl. op. 100

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 37

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Canrenoate potassium roztwór do wstrz. 200 mg/10 ml x 10 op. 40

2. Misoprostol 200 mcg x 42 tabl. op. 12

3. Sulodeksyd amp. 600 LSU/2ml x 10 amp. op. 100

4. Theophylline roztw. do wstrz. i inf.(20 mg/ml) - 5 amp. 10 ml op. 600

33600000-6/ 33692100-8/ Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań/ 



5.

Etomidate  r-r do wstrz. 20 mg/10 mlx10, na bazie emulsji tłuszczowej 

LCT/MCT,

O obniżonej osmolarności do ok. 390mosmol/l

op.

20

6. Vinpocetine roztwór do wstrz.10 mg/2 ml x 10 op. 90

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 38

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Micafungin 100 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji x 1 fl. fl.

30

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 39

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d) 1 amp. Zawiera 300 µg przeciwciał anty-D, roztwór do wstrzykiwań, 300 µg (1500 j.m.)/2 ml amp. Lub ampstrzykamp. 30

0,00 0

Grupa 40

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d) 1 amp. zawiera 50 µg przeciwciał anty-D, roztwór do 

wstrzykiwań amp/ampstrzyk

amp.
20

2.
Immunoglobulina ludzka anty-rh0(d) 1 amp. Zawiera 150 µg przeciwciał anty-D, roztwór do 

wstrzykiwań,amp/ampstrzyk

amp.
80

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 41

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Natrium chloratum 0,9% roztwór in amp. a 5ml x 20 amp (apm.  Z tworzywa 

bez PCV)

op.

80

2.
Natrium chloratum 0,9% roztwór in amp. a 10 ml x 50 amp. (amp, z tworzywa 

BEZ PCV)

op.

380

3.
Potassium chloride konc.do przyg.roztw.do wlewu150mg/ml 15% a 10 ml x 20 

amp. (amp z tworzywa, bez PCV )

op.
200

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 42

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Dexamethasonum 1 mg x 40 tabl. op. 40

2. Dexamethasonum 4 mg x 20 tabl. op. 30

RAZEM

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

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

33600000-6/ 33692100-8/ 33622300-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki moczopędne

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

33642200-4 ,33692100-8/ 33600000-6 Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego,Roztwory do wstrzykiwania; Produkty farmaceutyczne;  



3.
Dexamethasonum Natrium phosphoricum Inj. 4 mg / 1 ml x 10 amp. op.

100

4.
Dexamethasonum Natrium phosphoricum Inj. 8 mg / 2 ml x 10 amp. op.

50

5.
Methtyloprednisolonum 1 fiol.250 mg proszek + 1 amp. rozpuszczalnik do 

sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji /op

op.
60

6. Methtyloprednisolonum 4 mg x 30 tabl. op. 30

7. Methtyloprednisolonum 8 mg x 30 op. 20

8.
Methtyloprednisolonum 16 mg x 30 op.

10

9.
Methtyloprednisolonum fiol.1000 mg proszek + 1 amp. rozpuszczalnik do 

sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji /op

op.
40

10.
Prednisoloni hemisuccinas (prednizolonu 

wodorobursztynianu)

1 fiol.1000 mg proszek + 1 amp. rozpuszczalnik do 

sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji /op

op.
30

11.
Prednisoloni hemisuccinas (prednizolonu 

wodorobursztynianu)

3 fiol. Po 50 mg proszek + 3 amp. rozpuszczalnik do 

sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji /op

op.
20

12.
Prednisoloni hemisuccinas (prednizolonu 

wodorobursztynianu)

1 fiol.250 mg proszek + 1 amp. rozpuszczalnik do 

sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji /op

op.
50

13.
Prednisonum 20 mg  x 20 tabl op.

10

14. Prednisonum/ czopki 100 mg x 2 czopków/op. op. 8

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 43

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Altaplasum fiolki a 50 mg a 1 sztuka lek fibrynolityczny stosowany w 

świeżym zawale mięśnia sercowego i zatorze płucnym . 

Tkankowy aktywator plazminogenu

op

6

2.

Altaplasum fiolki a 10 mg a 1 sztuka lek fibrynolityczny stosowany w 

świeżym zawale mięśnia sercowego i zatorze płucnym . 

Tkankowy aktywator plazminogenu

op.

3

3.

Altaplasum fiolki a 20 mg a 1 sztuka lek fibrynolityczny stosowany w 

świeżym zawale mięśnia sercowego i zatorze płucnym . 

Tkankowy aktywator plazminogenu

op

3

4.
Eteksylan dabigatranu 150 mg x 180 kapsułek twardych op.

7

5.
Eteksylan dabigatranu 110 mg x 180 kapsułek twardych op.

7

6.
Fenoterol hydrobromide aerozol wziewny 100 µg/dawka 10 ml op.

20

7.
Fenoteroli hydrobromidum  +

Ipratropii bromidum

0,5 mg + 0,25mg/ml , roztwór  do nebulizacji - 20 ml op.
100

33622000-6/33670000-7//33621100-0 Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego/ Środki lecznicze dla układu oddechowego Środki obniżające krzepliwość krwi



8.
Empagliflozyna 10 mg x 30 tabl. op.

10

9.
Ipratropii bromidum 0,25 mg/ml roztwór do inhalcji, 20 ml op

10

10.
Tiotropium bromide 18 mcg/kaps z proszkiem do inhalacji 30 kaps  + handihaler 

do każdych 30 kapsuek /op

op
10

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 44

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Rivaroxaban 15 mg x 100 tabl/op op.

26

2. Rivaroxaban 2,5 mg x 100 tabl/op op. 8

3.

Rivaroxaban 20 mg x 100 tabl./op. op.

15

RAZEM 0,00 0,00

GRUPA 45

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

Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Aqua pro injectione Aqua pro injectione a 500ml op.stojące,

stojąca butelka z 2 niezależnymi portami* sterylnymi ,

szt. 550

2.
Aqua pro injectione Woda do przepłukiwań sterylna a 500ml op.stojące z

odkręcanym motylkiemtypu Ecolav

szt.
900

3.

Aqua pro injectione Aqua pro injectione a 250ml op.stojące,stojąca butelka

Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniaj

ącymiszczelne połączenie z wszystkimi rodzajami 

zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

1200

4. Dextran Dextran 10% 40000 a 500ml , szt. 100

5.

Gelatin 4% roztwór żelatyny, zbilansowany i wzbogacony w wapń, 

(modyfikowana płynna żelatyna wraz z elektrolitami Ca,Mg 

,K,Na) do inf.a 500ml op.stojące, stojąca butelka z 2 

niezależnymi sterylnymi portami * , zapewniającymi 

szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do 

przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

600

6.

Glucosum 5% Glucosum a 1000ml op.stojące  z 2 niezależnymi 

portami*

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

150

33600000-6/ 33621100-0  Produkty farmaceutyczne;Środki obniżające krzepliwość krwi

33600000-6/ 33692500-2 Produkty farmaceutyczne, Płyny dożylne



7.

Glucosum 5% Glucosum a 500ml op.stojące  z 2 niezależnymi 

portami*,

, zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się

szt.

5000

8.

Glucosum 5% Glucosum a 250ml op.stojące  z 2 niezależnymi 

portami*

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

1000

9.

Glucosum 10% Glucosum a 500ml op.stojące,

Z 2 niezależnymi portami*

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

900

10.

Glucosum 20% Glucosum a 500ml op.stojące  z 2 niezależnymi 

portami*

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się

szt.

100

11.

Hydroxyethyloskrobia 6%  w roztworze elektolitów zawierający jony 

Na+,K+,Ca2+,Mg2+,

jabłczany oraz octany a 500ml op. stojące z 2 niezależnymi 

portami*, zapewniającymi szczelne

Połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

200

12.

Natrium chloratum 0,9% NaCl a 1000ml op.stojące  z 2 niezależnymi portami*

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

900

13.

Natrium chloratum 0,9% NaCl a 500ml op.stojące  z odkręcanym motylkiem

typu Ecolav

szt.

13000

14. Natrium chloratum 0,9% Natrium chloratum a 500ml op.stojące,

stojąca butelka z 2 niezależnymi sterylnymi portami* , 

szt. 13000

15. Natrium chloratum 0,9% NaCl a 250ml op.stojące z 2 niezależnymi portami*

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

szt. 8000

16.

Natrium chloratum 0,9% NaCl a 100ml op.stojące  z odkręcanym motylkiem

typu Ecolav

szt.

100

17.
Natrium chloratum 0,9% NaCl a 100ml op.stojące   z 2 niezależnymi portami*

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

szt.
23000

18.
Natrium chloratum 0,9% NaCl sterylny roztwór a 250ml op.stojące  z 

odkręcanym motylkiem typu Ecolav

szt.
1000



19.

Płyn Ringera Sol. Ringeri a 500ml op.stojące   2 niezależnymi portami*

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

400

20.

Płyn wielloelektrolitowy pediatryczny Płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów 

pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, 

zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1%, 

octany, jony Na w ilości 140 mmol/l a 500 ml/fl z 2 

sterylnymi portami

fl.

400

21.

Płyn wielloelektrolitowy pediatryczny Płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla pacjentów 

pediatrycznych do stosowania od pierwszego dnia życia, 

zawierający w swoim składzie glukozę o stężeniu 1% , 

octany, jony Na w ilości 140 mmol/l a 250 ml/fl z 2 

sterylnymi portami

fl.

400

22.

Płyn wieloelektrolitowy płyn nie zawierający mleczanów ,izotoniczny, 

zbilansowany,a 500ml op.stojące z 2 niezależnymi portami* 

jałowymi, zapewniającymi

szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów do 

przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

900

23.

Płyn wieloelektrolitowy Płyn wieloelektrolitowy – fizjologiczny, izotoniczny 

,zawierający wszystkie niezbędne katjony (tj. 

K,Na,Ca,Mg),octany i cytryniany; osmolarność 285-300 

mmol/l-  a 500ml op.stojące z 2 oznaczonymi korkami,

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

2000

24.

Przyrząd do wielokrotnego aspirowania 

płynów i leków

Aparat do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z 

opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm, 

posiadający standardowy ostry kolec samozamykający się 

górny port, zastawkę bezzwrotną umożliwiającą wydostanie 

się płynu na zewnątrz (ten sam producent, co opakowania z 

2 niezależnymi, równej wielkości jałowymi portami w celu 

zachowania kompatybilności i szczelności połączeń) -  wraz 

z ofertą dostarczyć próbkę w ilości 1 szt.

szt.

1500

RAZEM 0,00 0,00

GRUPA 46

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

Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

* Przez wyrażenie opakowania stojące z 2 niezależnymi portami należy rozumieć: opakowania stojące polietylenowe lub polipropylenowe z dwoma niezależnymi równej wielkości, jałowymi 

33600000-6/ 33692100-8/33692200-9/ 33692510-5   Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwań ; produkty do żywienia pozajelitowego; preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego



1.

Work 3-kom -emulsja do infuzji,

Do żywienia pozajelitowego

Poj.ok. 1875 ml (podanie na obwód)

do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył  

obwodowych

o poj. 1850-1900ml zawierające emulsję tł MCT/LCT (w 

stosunku 50%/50%; 1:1),

Zawierający aminokwasy ok.60g , glukozę 120g,

szt.

70

2.

Work 3-kom -emulsja do infuzji,

Do żywienia pozajelitowego

Poj. 1250 ml (podanie na obwód)

do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył  

obwodowych

o poj. 1250 ml zawierające emulsję tł MCT/LCT (w stosunku 

50%/50%; 1:1),

Zawierający aminokwasy ok.40g , glukozę 80g,

szt.

190

3.

Worki 3-kom -emulsja do infuzji,

Dozywienia pozajelitowego ,

Poj.ok. 1250Ml, podanie do zyły centralnej

do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył 

centralnych o poj. 1250ml

zawierające emulsję tł MCT/LCT (w stosunku 50%/50%),

Zawierający aminokwasy 48 g , glukozę 150 g

szt

140

4.

Emulsja tłuszczowa MCT/LCT 50:50  

Zarejestrowana do żywienia 

pozajelitowego,  10% -płyn inf. do żyw. 

pozajelit. a 500ml, równoważny z 

Lipofundin 10%

zarejestrowana do żywienia pozajelitowego 10% -

Płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml

fl.

20

5.

Emulsja tłuszczowa MCT/LCT z dodatkiem  

OMEGA-3 (triglicerydy kwasów omega-3)

Zarejestrowana do żywienia 

pozajelitowego, 20% -płyn inf. do żyw. 

pozajelit. a 500ml,

zarejestrowana do żywienia pozajelitowego 20% -

Płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml

fl.

40

6.

Emulsja tłuszczowa MCT/LCT 50:50

Zarejestrowana do żywienia 

pozajelitowego, 20% -płyn inf. do żyw. 

pozajelit. a 500ml,

zarejestrowana do żywienia pozajelitowego 20% -

Płyn inf. do żyw. pozajelit. a 500ml

fl.

40

7.

Work 3-komorowy -emulsja do infuzji ,

żywienie pozajelitowe-żyła centralna,

Poj.625 ml

do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył 

centralnych,

o poj. 625 ml zawierające 3 rodzaje kwasów tłuszczowych 

(ok.25g) :50% MCT /40%LCT/10%oleju rybiego ze 

zwiększoną ilością kwasów omega-3 (EPA DHA),azot – 5 g, 

glukoza ok.90 g,cynk stosowane u pacjentów ze 

zwiększonym zapotrzebowaniem żywieniowym ale 

wymagających ograniczeń w podaży płynów,energia 

calkowita ok. 750 kcal

op.

160

8. szt. 15

9. szt. 500

10.

Zgłebnik gastrostomijny z balonem (z 

sylikonu) stosowany jako wymiennik 

wczesniej stosowanego  zgłebnika (PEG,G-

TUBE,button) lub jako zgłębnik 

gastrostomijny początkowy 

o rozmiarze CH 20/ balon 15 ml; posiada złącze Enfit 

(zgodnie z miedzynarodowymi standardami) i normami ISO)

szt.

7

11. szt. 600

Zestaw do żywienia dojelitowego uniwersalny w wersji do pompy kompatybilny do butelek i opakowań 

typu Pack i kompatybilny z pompą flocare infiniti , wykonany z PVC nie zawierający w składzie 

Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z 

pompą flocare infiniti, Posiadający łącznik typu Luer/ Enfit. Wykonany z PVC nie zawierający w składzie 

Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego  CH 10/130-145cm. Zgłębnik do żywienia 

dojelitowego typu Bengmark zakończony samoskręcającą się pętlą, w komplecie z prowadnicą 



12.

Produkt leczniczy zawierający aminokwacy 

:L-izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna,

L-cysteina,Fenyloalanina, L-treonina,

L-tryptofan, L- walina, L-arginina,

Lhistydyna, L-alanina, L-prolina,

Glicyna,L- prolina, L-seryna,

-stosowany w niewydolności wątroby, do 

żywienia pozajelitowego

butelka a 500ml , preparat podawany wyłącznie dożylnie 

zawierający niezbędne

aminokwasy 59% i rozgałęzione 42% o całkowitej 

zawartości azotu 12,9 g,

osmolarność teoretyczna 770 mosmol/l

szt

200

13. szt. 100

14.

Dieta płynna zalecana w

leczeniu żywieniowym

pacjentów z cukrzycą ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem na energie i białko

kompletna, HIPERKALORYCZNA (nie mniej niż 1,5 

kcal/1ml),

bogatoresztkowa (wiele rodzajów włókien pokarmowych),

wysokobiałkowa (ok. 80g/1000 ml)zawierająca kazeinę i 

białka sojowe;  o osmolarności nie większej niż 

400mosmol/l,

opakowanie miekkie typu pack 1000 –  ml, do podania 

przez zgłębnik;z możliwością połączenia (kompatybilne) z 

zestawem do podawania typu flocare pack, 

op

150

15. Dieta płynna zalecana w

leczeniu żywieniowym

kompletna, normokaloryczna (nie mniej niż 1 kcal/1ml),

bogatoresztkowa (wiele rodzajów włókien pokarmowych),

op 36

16.

Dieta płynnawspomagająca

leczenie ran

kompletna, oparta na białku kazeinowym i sojowym

(z zawartością argininy i glutaminy), zawierająca tłuszcze 

MCT, normokaloryczna o

osmolarności ok. 315mosmol/l, opakowanie miękkie typu 

pack 1000ml, do podania przez zgłębnik

op

70

17.

Dieta płynna kompletna pod

Względem odżywczym

hiperkaloryczna, bezresztkowa,kompletna, oparta na białku

kazeinowym ,serwatkowym,sojowym,  klinicznie wolna od 

laktozy, , oparte na tłuszczach LCT i MCT ,zawierająca 

kwasy DHA/EPA osmolarności nie większej niż 

360nmosmol/l, z zawartością karotenoidów min. 0,2mg w 

100ml

Oraz kwasami EPA i DHA min. 33Mg w 100ml, płyn 500ml / 

butelka , do podania przez zgłębnik

op

200

18.

Dieta płynna kompletna pod

Względem odżywczym do stosowania przy 

dysfunkcji trzustki, po zabiegach 

operacyjnych na przewodzie pokarmowym

Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie 

wolna

od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna , źródłem

białka jest mieszanina krótkołańcuchowych peptydów i 

wolnych aminokwasów (hydrolizat serwatki), niska 

zawartość tłuszczu, zawiera 47% tłuszczy MCT, źródłem 

węglowodanów są maltodekstryny, osmolarność nie 

op

100

Nephrotect/  Aminomel Nephro  płyn 500 ml,

Produkt leczniczy zawierający aminokwasy stosowany w zywieniu pozajelitowym w niewydolności nerek



19.

Dieta płynna kompletna pod

Względem odżywczym do stosowania przy 

dysfunkcji trzustki, po zabiegach 

operacyjnych na przewodzie pokarmowym

Dieta kompletna, peptydowa, bezresztkowa, klinicznie 

wolna

od laktozy, bezglutenowa, normokaloryczna ok. 1 kcal/ml) 

źródłem

białka jest mieszanina krótkołańcuchowych peptydów i 

wolnych

Aminokwasów, niska zawartość tłuszczu, zawiera 47% 

tłuszczy

MCT, źródłem węglowodanów są maltodekstryny, 

osmolarność nie większej niż 455 mOsm/l, płyn o poj. 1000 

ml/ pack 

op.

70

20.

Dieta płynna kompletna pod

Względem odżywczym

bogatoresztkowa

Dieta normokaloryczna, bogatoresztkowa (6 rodzajów 

włókien pokarmowych przeciwdziałające zaparciom i 

biegunkom), oparta na białku kazeinowym i serwatkowym, 

(min4g/100ml) klinicznie wolna od laktozy, o osmolarności 

250 mosmol/l, z zawartością karotenoidów min. 0,2mg w 

op.

70

21.

Dieta płynna zalecana wleczeniu 

żywieniowym pacjentów

w ciężkim stanie z zawartością argininy i 

glutaminy (powyżej 1,5 g)

dieta płynna , kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 

1,28kcal/ml), bogatoresztkowa, oparta na białku 

kazeinowym i sojowym (białka ni mniej niż 7,5 g), o 

osmolarności ok. 270 mosmol/l. Opakowanie a 500ml, do 

podania przez zgłębnik,z możliwością połączenia 

(kompatybilne) z zestawem do podawania przez pompę 

flocare infiniti,

op

300

22.

Zestaw do worków/opakowań typu Pack -

łączenie grawitacyjne

zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia 

worka z dietą (opakowanie typu Pack) ze zgłębnikiem, 

umożliwia żywienie pacjent metodą ciągłego wlewu 

kroplowego (wersja grawitacyjna)-kompatybilny z 

opakowaniami ww.diet

op

300

23.

Dieta oparta na weglowodanach w 

proszku,jako dodatkowe źródło energii

mieszanina maltozy, glukozy i maltodekstryn; bez 

sacharozy, fruktozy , bezglutenowa, wolna od laktozy, ; 

można dodawac do potraw , napojów ; można stosowac w 

żywieniu niemowląt;  puszka ok.400 g;

op

5

24.

Zgłebnik gastrostomijny Zgłebnik gastrostomijny z koncówką ENFIT lub ENLOC 

zakładany techniką pull pod kontroląż endoskopii, 

wykonany z miekiego poliuretanu z linią kontrastującą w 

RTG; w rozmiarach Ch 10/40/; 14/40, 18/40 w zależnośći 

od potrzeb zamawiającego

op

20

25. szt. 30

26.

Zestaw do butelek- łączenie

Grawitacyjne

zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia 

butelki (500ml, 200ml) z dietą  ze zgłębnikiem, umożliwia 

żywienie pacjent metodą ciągłego wlewu kroplowego 

(wersja grawitacyjna), łącznik zestawu pasuje do butelek o 

średnicy 26mm oraz 40mm, - łączenia kompatybilne z 

op

120

27.

Strzykawka enteralna 10 ml strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do 

żywienia enteralnego z końcówką enfit; do podaży leków 

płynnych przez zgłębnik, przepłukiwania dostępu 

dojelitowego 

szt

90

Zgłębnik gastrostomijny do żywienia dojelitowego z wielofunkcyjnym łącznikiem,

CH 8-12 L110-130cm, min 3 rozmiary. Zgłębnik typu PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego; 



28.

Strzykawka enteralna 60 ml strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do 

żywienia enteralnego z końcówką enfit; do podaży diet 

przemysłowych met.bolusa, podaży leków płynnych przez 

zgłębnik, przepłukiwania dostępu dojelitowego 

szt

150

29.

Mleko modyfikowane od urodzenia dla

Niemowląt przedwcześnie urodzonych

Z bardzo małą masą urodzeniową

gotowy do podania płyn a 70 ml/butelka, Roztwor w butelce, 

pełnowartościowa dieta bezglutenowa, zawierające 

LCPUFA,Z mieszaniną GOS/FOS w stosunku 9:1, z 

zawartością tauryny, podwyższona zawartość wapnia i 

fosforu oraz wit.D3

Gotowy do spożycia produkt. x 24 but/op

op

30

30.

Mleko początkowe bezglutenowe

Dla niemowląt od urodzenia

gotowy do podania płyn a 90 ml/butelka, Roztwor w butelce, 

pełnowartościowa dieta bezglutenowa, zawierające 

LCPUFA,Z mieszaniną GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,8g/100 

ml), z zawartością tauryny oraz postbiotyków ,ogólna 

xzawartość białka nie mniej niż 1,3g/100 ml

gotowego do spożycia produktu x 24 but/op

op

90

31.

Produkt spożywczy specjalnego

Przeznaczenia żywieniowego 

wysokobiałkowy proszek 225 g

  Proszek 225-250 g puszka/op , stosowany w  

hiponatremii,

dieta cząstkowa będąca źródłem białka i wapnia (88,5 

g/100gproszku)

op

80

32.

Wzmacniacz mleka kobiecego ,

środek spożywczy specjalnego

Przeznaczenia żywieniowego

np. Równoważny z Bebilon HMF

dodatek do mleka kobiecego, wzbogaca mleko w białko 

(hydrolizat białek kazeiny i seratkowych), składniki 

mineralne (Ca, P), witaminy,pierwiastki śladowe, zwiększa 

wartość energetyczną mleka matki, osmolarność roztw. ok. 

91 mOsmol/l , 2,2g -1 sasz, w opakowaniu 50 torebek

op.

2

33.

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;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 , z dodatkiem posbiotyków, proszek 400-450 

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.

10

34.

Preparat mlekozastępczy, zawierający 

hydrolizat białka serwatkowego;Żywienie 

sztuczne niemowląt po 6 mż. , dzieci , 

dorosłych 

Preparat mlekozastępczy, zawierający hydrolizat białka 

serwatkowego;Żywienie sztuczne niemowląt po 6 mż. , 

dzieci , dorosłych Preparat mlekozastępczy, zawierający 

hydrolizat białka 

op.

15



35.

Dieta hiperkaloryczna (1,3 kcal/1ml), 

wysokobiałkowa (6,7 g/100 ml), ubogo 

resztkowa, kompletna pod względem 

odżywczym; do żywienia dojelitowego

dieta oparta na białku kazeinowym, Min 21% energii 

pochodzi z  białka, 30 % energii pochodzi z tłuszczy, a min. 

49% energii pochodzi z węglowodanów. Zawierająca 

tłuszcze MCT 20%. Osmolarność  283 

mOsm/l.Przeznaczony do podawania doustnego lub przez 

zgłębnik, Opakowanie kompatybilne z dostępnymi 

zestawami do podawania diet - 500 ml.

sz 

400

36.

Work 3-komorowy -emulsja do infuzji ,

żywienie pozajelitowe-żyła centralna,

Poj.1250 ml

do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył 

centralnych,

o poj. 1250 ml zawierające 3 rodzaje kwasów tłuszczowych 

(ok.50g) :50% MCT /40%LCT/10% , oleju rybiego ze 

zwiększoną ilością kwasów omega-3 (EPA DHA),azot – 10 

g, glukoza ok.180 g,cynk; energia calkowita ok. 1500kcal

op.

100

37.

Work 3-komorowy -emulsja do infuzji ,

żywienie pozajelitowe-żyła obwodaowa,

Poj.1250 ml

Worek do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył  

obwodowych o poj. 1250 ml zawierające: 

średniołańcuchowe triglicerydy (50%MCT), olej dojowy 

(40%LCT ) oraz triglicerydy kwasów Omega 3 (10%) wg. 

monografii nr 1352 .Zawierający aminokwasy ok.40g , 

glukozę 80g, energia cłakowita 955 kcal

szt

110

38. op. 60

39. op. 70

40.

Koncentrat pierwiastków śladowych do

Sporządzania roztworu do

Infuzji  lub jako dodatek/uzupełnienie  diet 

do żywienia pozajelitowego, dla dorosłych

koncentrat pierwiastków śladowych , (zawierający żelazo III 

wartościowe) np.  fiolki a 10 ml x 20 fiol

op.

25

41. op. 30

42. op. 30

43.

op.

70

44.

Dieta mlekozastępcza dla noworodków mleko początkowe gotowe do spożycia dla niemowląt od 

urodzenia z białkiem optipro, zawartość białka ok.1,2g/100 

ml i stosunkiem serwatki do kazeiny 70/30 oraz  

zawartoscią kwasów DHA/ARA . Płyn gotowy do podania 

90ml/butelka x 32 sz/ op; ok.67kcal/100ml

op. 

8

45.

Dieta mlekozastępcza dla noworodków , 

hipoalergiczna

hipoalergiczne mleko moczątkowe  gotowe do spożycia dla 

niemowląt od urodzenia z białkiem optipro H.A, stosowana 

w profilaktyce alergii, zawartość białka ok. 1,3g/100 ml, 

zawiera kwasy DHA/ARA. Płyn gotowy do podania 

90ml/butelka x 32 szt. ; ok.67kcal/100ml

op. 

8

Zbilansowany, kompletny koncentrat pierwiastków śladowych do Sporządzania roztworu jako 

dodatek/uzupełnienie  diet do żywienia pozajelitowego, dla dorosłych; zgodny i stabilny z wiekszością  

Koncentrat / roztwór zawierający fosforany organiczne,  sód; zawartość fosforu w 1 ml / przeznaczony 

do dodawania do roztworów do infuzji, można stosować jako dodatek do zbilansowanego  żywienia  

Preparat będący mieszaniną witamin rozpuszczalnych w wodzie stosowany jako uzupełnienie żywienia 

pozajelitoweo u dorosłych

Koncentrat / roztwór zawierający fosforany nieorganiczne, potas, sód  ;przeznaczony do dodawania do 

roztworów do infuzji, można stosować jako dodatek do zbilansowanego  żywienia  pozajelitowego , fiolki 

Preparat będący mieszaniną witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A,D, E,K

stosowany jako uzupełnienie żywienia pozajelitowego , dla dorosłych, koncentrat do sporządzania 

emulsji do infuzji,  o  pH ok. 8,po 10ml x 10 ampułek



46.

Dieta mlekozastępcza dla wcześniaków i 

niemowląt o bardzo małej masie 

urodzeniowej

mleko początkowe gotowe do spożycia dla wcześniaków  i 

niemowląt od urodzenia z białkiem optipro H.A, zawartość 

białka ok. 2,9g/100 ml, zawiera DHA/ARA, MCT, Płyn 

gotowy do podania 70 ml x 32 szt/op., ok. 80kcal/100 ml

op. 

4

47.

Dieta do żywienia dojelitowego krytycznie 

chorych pacjentów ,oparta na białku 

serwatkowym; o bardzo małej 

osmolarności ok. 200 mosmol/l ; op.500 ml

dieta kompletna, zbilansowana, normokaloryczna, zawiera 

100 % białka serwatkowego (4g/100ml); zawiera kwas 

glutaminowy i argininę,;tłuszcze (ok. 4g/100 ml w tym 70 % 

MCT); dieta peptydowa do podawania przez zgłębnik lub 

doustnie, bez zawartości błonnika, zawiera mikro i 

makroelementy;  Opakowanie plastikowe,kompatybilne z 

dostępnymi zestawami do podawania diet - 500 ml.

butelka 

700

48.

Koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji zawierający N(2)-Lalanylo-L-

glutaminę 200 mg= [ 134,6 mg L-

glutamina, 82 mg L-alanina], jako dodatek 

do żywienia pozajelitowego min. u 

pacjentów w stanch podwyższonego 

katabolizmu; może być stosowany u 

pacjentów żywionych pozajelitowo lub 

dojelitowo

200 mg/ml a 100 ml/ butelka but./op

100,00

49.

Koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji zawierający N(2)-Lalanylo-L-

glutaminę  [ L-glutamina, L-alanina), jako 

dodatek do żywienia pozajelitowego min. u 

pacjentów w stanch podwyższonego 

katabolizmu; może być stosowany u 

pacjentów żywionych pozajelitowo lub 

dojelitowo

200 mg/ml  a 50 ml/ butelka but./op

80,00

50.

Worek  trzykomorowy do żywienia 

pozajelitowego do podania do żyły 

obwodowej (na obwód), bez zawartości 

kw.glutaminowego, o pojemności 1400-

1500 ml/worek, osmolarność do 850 

mosm/l

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego bez 

zawartości kw.glutaminowego,zawierający roztwór 

aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję tłuszczową 

zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) 

oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu 7-7,5 g i 

energia niebiałkowa ok. 800 kcal w objętośc 1400-1500ml

szt

60,00

51.

Worek  trzykomorowy bez zawartości 

elektrolitów i kwasu glutaminowego do 

żywienia pozajelitowego; do podawania 

centralnie o pojemnośći 900-1000  

ml/worek

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego bez 

zawartości elektrolitów i kw.glutaminowego, zawierający 

roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję 

tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi 

(omega 3) oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu 8 g 

i energia niebiałkowa ok. 900 kcal w objętośc 900-1000 ml

szt

30,00

52.

Worek trzykomorowy bez zawartości 

elektrolitów i kwasu glutaminowego do 

żywienia pozajelitowego; do podawania 

centralnie o pojemnośći 1400-1500  

ml/worek

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego bez 

zawartości elektrolitów i kw.glutaminowego  ,

zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i 

emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z 

oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. 

Zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa ok. 1300 kcal w 

objętości

objętośc 1400-1500 ml

szt

50,00



53.

Dieta do żywienia immunomodulującego 

dla dorosłych  500 ml/ butelka; do podaży 

przez zgłębnik

Kompletna, zbilansowana dieta do podania dojelitowego 

przez zgłębnik, zawierająca kwasy tłuszczowe omega -3 

,argininę , nukleotydy;zawartość składników na 100 ml: 

białko ok. 5,6 g (w tym arginina ok. 1,3g) , węglowodany 

ok.13,5 g, tłuszcze  ok3 g - z zawartością MCT,omega-

3,jedno, i wielonienasyconych kw.tłuszczowych; witaminy, 

mikro i makroelementy; osmolarność poniżej 300 mosmo/l ; 

bezglutenowa, wolna od laktozy; Opakowanie 

plastikowe,kompatybilne z dostępnymi zestawami do 

podawania diet

butelka

108

54.

Work 3-komorowy -emulsja do infuzji ,

żywienie pozajelitowe-żyła centralna,

Poj.1875 ml

do żywienia pozajelitowego do podania drogą żył 

centralnych,

o poj. 1875 ml zawierające 3 rodzaje kwasów tłuszczowych 

(ok.50g) :50% MCT /40%LCT/10%oleju rybiego ze 

zwiększoną ilością kwasów omega-3 (EPA DHA),azot – 15 

g, glukoza ok.270 g,cynk; energia calkowita ok. 2220 kcal

op.

80

55.

Mleko modyfikowane hypoalergiczne od 

urodzenia dla noworodków i niemowląt 

gotowy do podania płyn a 90 ml/butelka, Roztwor w butelce, 

pełnowartościowa dieta bezglutenowa, zawierające 

LCPUFA,Z mieszaniną GOS/FOS w stosunku 9:1 (0,8g/100 

ml), ogólna xzawartość białka nie mniej niż 1,3g/100 ml; 

źródłem białka jest białko serwatkowe częściowo 

zhydrolizowane; mleko zawiera DHA oraz nukleotydy

gotowego do spożycia produktu ; 90 ml x 24 szt/op

op

6

56.

Worek trzykomorowy pełnowartościowy 

kompletny do żywienia pozajelitowego; do 

podawania centralnie o pojemnośći 1400-

1500  ml/worek

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego z 

elektrolitami bez kw.glutaminowego  ,

zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i 

emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z 

szt 

100

57.

Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony 

do żywienia dojelitowego bezpośrednio do 

żołądka wyposażony w dodatkowy port do 

odbarczania przeznaczony do ewakuacji 

zgłębnik zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z 

zestawami do podaży diet Flocare® ze złączem ENFit . 

Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego 

poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym 

op. 

60

58.

Diet płynna peptydowa a do żywienia 

dojelitowego,wysokobiałkowa, 

niskoweglowodanowa (29% energii) , 

komplatna pod względem 

dieta zawierająca kwasy tłuszczowe MCT:LCT 

(50:50),,oparta na białku serwatkowym - 46g/500ml (37% 

energii z białka). Do podawania przez zgłębnik. 

Osmolarność 278 mOsm/l; Opakowanie kompatybilne z 

szt. 

144

59.

Dieta płynna hiperkaloryczna 

,wysokobiałkowa źródłem białka mieszanka 

:serwatki, kazeiny, białek poch.z grochu i 

soji , o niskiej osmolalności ok 270-290 

mosmol/l , do podazy przez zgłebnik, peg 

Dieta kompletna pod względem odżywczym, 

wysokobiałkowa,zawartość białka 10g/100ml 

węglowodany 10,4g/100ml, tłuszcze 4,9g/100ml,  

bezresztkowa, wolna od laktozy (<0,025g/100ml), % energii 

z białka 32%, węglowodanów 33%, tłuszczu 35%,  w 

szt 

200

60.

Worek  trzykomorowy   do żywienia 

pozajelitowego z elektrolitami; do 

podawania centralnie o pojemnośći 900-

1000  ml/worek , osmolarność ok. 1500 ; 

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego 

zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i 

emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z 

oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. 

szt

60,00

61.

Worek  trzykomorowy   do żywienia 

pozajelitowego z elektrolitami; do 

podawania centralnie o pojemnośći 450-

500 ml  ml/worek , osmolarność ok. 1500 ; 

bogaty w kw. Omega-3, bez zawartości kw. 

Glutaminowego

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego 

zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i 

emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z 

oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. 

Zawartości azotu ok. 4 g , glu 63 g , olej rybi ok. 2,5-3 g; 

energia niebiałkowa ok. 450 kcal w objętośc 450-500 ml

szt 

60



62. Worek  trzykomorowy   do żywienia 

pozajelitowego z elektrolitami ; do 

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego 

zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, elektrolity, 

szt 150

63.

Worek  trzykomorowy   do żywienia 

pozajelitowego z elektrolitami; do 

podawania centralnie o pojemnośći 

ok.1500 ml  ml/worek , osmolarność ok. 

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego 

zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, glukozę i 

emulsję tłuszczową zawierającą :olej sojowy,olej z 

oliwek,olej rybi (omega 3) oraz olej zawierający MCT. 

szt 

72

64.

Worek  trzykomorowy do żywienia 

pozajelitowego do podania do żyły 

obwodowej (na obwód), bez zawartości 

kw.glutaminowego, o pojemności ok. 1200 

ml/worek, osmolarność do 850 mosm/l

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego bez 

zawartości kw.glutaminowego,zawierający roztwór 

aminokwasów z tauryną, glukozę i emulsję tłuszczową 

zawierającą :olej sojowy,olej z oliwek,olej rybi (omega 3) 

oraz olej zawierający MCT. Zawartości azotu ok.6 g , glu ok. 

85 g; energia niebiałkowa ok. 700 kcal, całkowita wartość 

energetyczna 800kcal w objętośc ok.1200ml

szt

80,00

65.

Zestaw 13 witamin w postaci proszku do 

sporzadzania roztworu do infuzji

Zawiera vit A, Vit E, vit. C, vit D, Vit K1, vit. B6,B1,B2, 

B3,B12, kw.foliowy, kw.pantotenowy, biotynę ; do 

podawania od 11go r zycia, można podac w diecie do 

podania pozajelitowego lub oddzielnie np.. W Nacl . Glu; op 

po 10 fiolek 

op. 

30

66.

Uniwersalny zestaw grawitacyjny do 

podawania diet dojelitowych- 

Zestaw grawitacyjny wykonany z PCV(bez DEHP), 

uniwersalny tzn. pasujący do opakowań typu pack i butelek 

, z  komorą kroplową i zaciskiem rolkowym zamykanym 

kranikiem do podawania leków, z końcówką zawierającą 

złącze En-Lok, EN-plus - możliwość podłączenia do 

zgłębników typu EnLock

szt

600

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 47

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Levofloxacin Levofloxacin roztw. do inf.(5 mg/ml) -x 100 ml x 1 fiol/worek/ 

op

wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu 

następujących zakażeń:  zapalenie płuc;

 powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich;  

odmiedniczkowe zapalenie nerek i powikłane zakażenia 

układu moczowego; 

przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego;   .

op.

1000

RAZEM 0,00 0,00

GRUPA 48

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

Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Siarczan amantydyny 200mg flakony a 500 ml roztwór do infuzji x 10 flak op. 40

2. Siarczan amantydyny 100 mg x 30 tabl op. 10

3. Ornityni aspartas 5g/10ml x 10 amp. Roztwór do infuzji op. 140

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 49

33600000-6/ 33692100-8/33661000-1 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania/  Produkty lecznicze dla układu nerwowego

33600000-6/  33661200-3  Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego



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

Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Buprenorphine 70 µg/h system transdermalny(40 mg w plastrze; 70 µg/h) - 

5 szt.

op.
20

2.
Buprenorphine 52,5 µg/h system transdermalny(30 mg w plastrze; 52,5 

µg/h) - 5 szt.

op.
30

3.
Buprenorphine 35 µg/h system transdermalny(20 mg w plastrze; 35 µg/h) - 

5 szt.

op.
15

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 50

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

Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Płyn do oczyszczania i

Pilęgnacji ran

Gotowy do użycia , sterylny roztwór wodny do 

oczyszczania, nawilżania,

utrzmania rany i opatrunku w stanie wilgotnym,

Zawierający 0,1% poliheksanidynę i 0,1% 

undecylenamidopropylu betainy-poj.350 ml

szt.

120

2.
Povidone- iodine Roztwór 7,5 % roztwór wodny, płyn antyseptyczny 250 ml 

opakowanie z atomizerem

op.
60

3.

Povidonum iodinatum maść 100g maści zawiera 10g powidonu jodowanego o 10% 

zawartości dostępnego jodu :

Maść a 100 g, tuba do miejscowego stosowania na skórę , 

szeroki zakres działania na bakterie,grzyby,prątki, 

pierwotniaki, wirusy

op.

20

4.

Povidonum iodinatum maść 100g maści zawiera 10g powidonu jodowanego o 10% 

zawartości dostępnego jodu :

Maść a 250 g do miejscowego stosowania na skórę , 

szeroki zakres działania na bakterie,grzyby,prątki, 

pierwotniaki, wirusy

szt

6

5.

Żel do oczyszczania i pielęgnacji ran Żel do oczyszczania i pilęgnacji ran w formie żelu 

sterylnybroztwór na bazie poliheksanidyny i 

undecylenamidopropylu betainy -poj. 30g/ml

szt.

20

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 51

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

Ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto

Wartość    

netto
Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Antybakteryny i przeciwgrzybiczy płyn z 

octenidyna do oczyszczania jamy ustnej

płyn na bazie octenidyny , bez zawartosci alkoholu i 

chlorheksydyny , do profilaktyki VAP u pacjentów 

zaintubowanych, do eradykacji MDRO, butelka 250 ml/op

op.

40

1.

Octenidinum dihydrochloridum+

Phenoxyethanolum

Płyn z atomizerem a 250ml

płyn x 250 ml w atomizerze/aerozol, zarejestrowany jako lek szt.

130

2.

Zel na rany z octenidyą antybakteryjny opatrunek w żelu, do dekontaminacji, 

nawilzania i oczyszczania rany , bezbarwny, bezwonny, z 

octenidyna op. 20 ml 

op.

40

RAZEM 0,00 0,00

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne



Grupa 52

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Tygecyklina (tigecycline) 50 mg x 10 fil. op. 10

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 53

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Acetylsalicylic acid tabl. 75 mg x 60 tabl. Dojelitowe op. 10

2. Amfoterycyna B 50 mg x  1 fiol/op. op. 28

3. Ampicillin/sulbactam 375 mg  sultamycyliny x 12 tabl. op. 10

4.
Anidulafungina 100 mg fiol. , proszek+rozpuszczalnik do sporzadzania 

roztworu do infuzji /op.

op.
28

5. Apiksaban 5 mg x 60 tabl op. 30

6. Apiksaban 2,5 mg x 60 tabl op. 20

7.

Cefoperazone/Sulbactam prosz.do przyg.roztw.do wstrz.dom.,doż i inf. 2,0g x 1 fiol. 

Równoważny. W zakresie wskazań rejestracyjnych z 

Sulperazon

fiol.

220

8. Daltarpenian sodu 2500 jm / 0,2ml x 10 ampstrzyk. op. 40

9. Daltarpenian sodu 5000  jm / 0,2ml x 10 ampstrzyk. op. 40

10. Daltarpenian sodu 7500 jm / 0,3ml x 10 ampstrzyk. op. 6

11.
Lincomycin roztwór do wstrz. dom. i wlewu doż. 600 mg/2 ml x 1 

amp./op

op.

400

12. Maleinian trimebutyny 100 mg x 30 tabl. op. 10

13. Mesalazyna tabl dojelitowe . 500 mg x 100 tabl op. 10

14. Mesalazyna 500 mg czopek x 30 szt op. 2

15.
Methylprednisolone hemisuccinate liof. do przyg. roztw. do wstrz. 500 mg x 1 fiol.; 

zarejestrowany do leczenia schorzeń ukladu  nerwowego, 

chorób reumatycznych,chorób alergicznych

fiol.

30

16.
Methylprednisoloni acetas + Lidocainum 40 mg/1ml + 10 mg lidokainy, zawiesina do wstrzykiwań x 1 

fiol.; do podania dostawowego

op.

40

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 54

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Tramadol hydrochloride 100mg/2ml x 5 amp (możliwość łaczenia i podawania 

jednocześnie z roztworem metamizolu wg chpl)

op.
1700

2. Tramadol hydrochloride 50mg/1ml x 5 amp. op. 170

3. Tramadol hydrochloride. 50 mg x 20 kaps./tabl. (w blistrach) op. 300

4. Tramadol hydrochloride retard 100mg x 30 powl.  (  w blistrach) op. 230

5. Tramadol hydrochloride +paracetamoli 37,5 mg tramadol + 325 mg paracetamo   x 30 tabl. op. 370

Metamizole sodium krople doustne 500 mg/ml a 20 ml /butelka/op. op. 4

6. Metamizole sodium roztwór do wstrz. 1 g/2 ml x 5 op. 150

7. Metamizole sodium krople doustne 500 mg /ml a 100 ml /butelka/op. op. 10

33600000-6 / 33692100-8 /33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki przeciwbólowe

33600000-6 Produkty farmaceutyczne

33600000-6/  33651100-9/33621100-0/33642200-4 Produkty farmaceutyczne  Środki antybakteryjne do użytku ogółnoustrojowego,Środki obniżające krzepliwość 

krwi;kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego



8.

Metamizole sodium roztwór do wstrz. 2,5 g/5ml  x 5 amp,  możliwośc łaczenia w 

jednej strzykawce i podawania  jednocześnie z roztworem 

tramadolu wg chpl

op.

1300

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 55

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Budesonidum (0,25 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany min. w  

zapaleniu oskrzeli, leczeniu astmy;do nebulizacji

op
50

2.

Budesonidum (0,5 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany do stosowania  

min. w  zapaleniu oskrzeli, leczeniu astmy;do nebulizacji

op

30

3.

Budesonidum 0,125 mg/ml a 2 ml x 20 amp. / zarejestrowany min. W 

leczeniu zapalenia oskrzeli , leczeniu astmy , do nebulizacji

op.

30

4. Co-trimoxazole tabl. 960 mg x 10 op. 160

5. Co-trimoxazole tabl. 480 mg x 20 op. 20

6.

Eplerenon (eplerenone) tabl. powl. 25 mg x 30 tabl op.

20

7. Eplerenon (eplerenone) tabl. powl. 50 mg x 30 tabl op. 15

8. Formoterol 0,012 mg x 60 kaps + inhalator op. 70

9. Furaginum tabl. 100 mg x 30 op. 80

10.
Furaginum tabl. 50 mg x 30 op.

30

11. Hymecromone tabl. 200 mg x 50 op. 18

12. Ibuprofenum drażetki  200 mg x 60 op. 180

13. Levitiracetam 250 mg x 50 tabl. Powlekanych op. 6

14. Mefenamic acid tabl. 250 mg x 30 tabl. op. 70

15. Mianserinii hydrochloiridum tabl. 10 mg x 30 tabl. op. 50

16. Mianserinii hydrochloiridum tabl. 30 mg x 30 tabl. op. 25

17. Naproxenum tabl. Dojelitowe  500 mg x 60 tabl. op. 20

18. Naproxenum tabl. Dojelitowe  250 mg x 60 tabl. op. 15

19. Naproxenum  natricum tabl.powlekane  275 mg x 20 tabl op. 30

20. Nebivololum tabletki a 5 mg x 28 tbl op. 30

21.
Nicotinyl methylamide tabl. 500 mg x 30 szt. op.

10

22. Prednisone tabl. 5 mg x 100 szt blister op. 20

23. Prednisone tabl. 20 mg x 20 szt blister op. 20

24. Progesteron mikronizowany tabl podjęzykowe a 50 mg x 30 szt op. 10

25. Progesteron mikronizowany tabl. dopochwowa a 50 mg x  30 szt op. 10

26. Progesteron mikronizowany tabl. dopochwowa a 100 mg x  30 szt op. 20

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 56

33600000-6 / 33661200-3/ 33690000-3 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwbólowe;Różne produkty lecznicze

33600000-6/ 33621100-0  Produkty farmaceutyczne;Środki obniżające krzepliwość krwi



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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Tikagrelor  90 mg Tikagrelor, tabl. rozpadajace się w jamie ustnej .  90 mg x 

56 szt

op.
8

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 57

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Adrenalinum 1 mg/ml (300 µg/0,3 ml) 1 ampułkostrzykawka 1 ml op. 10

2. Adrenalinum Inj.1 mg/ml x 10 amp op. 300

3. Diazepam wlewki 5 mg / 2,5ml x 5 flakonów op. 10

4. Diazepam inj. 10mg/2ml x 50 amp. op. 90

5.
Ephedrine hydrochloride roztwór do wstrz. podsk. lub dom. (25 mg/ml) a 1 ml x 10 op.

100

6.

Fentanyl roztwór do wstrz.domięsniowych, dozylnych,  

zewnatrzoponowo, podpajeńczynówkowo ,podskórnych 50 

µg/1 ml  a 10 ml/amp x 50

op.

30

7.

Fentanyl roztwór do wstrz.domięsniowych, dozylnych, podskórnych, 

zewnatrzoponowo, podpajeńczynówkowo 100 µg/2 ml /amp  

x 50

op.

50

8.
Oxycodon h/ch inj. 10 mg/ml x 5 amp./op,roztwór do wstrzykiwań i infuzji op.

20

9. Ketamine hydrochloride  iniekcje 50 mg/ml a 10 ml  x 5 fiol/op. op. 6

10. Midazolam roztwór do inj. 50 mg/10 ml x 5 op. 200

11. Midazolam roztwór do inj. 5 mg/5 ml/  x 10 amp. op. 300

12. Morphine sulphate roztwór do inj. 20 mg/ml x 10 op. 100

13.

Morphine sulphate roztwór do inj. 10 mg/ml x 10 op.

300

14. Pentazocine lactate roztwór do wstrz. 30 mg/ml x 10 op. 2

15. Pethidini hyrochloridum r-r do wstrz.podskórnych,dom.i doż.50 mg/1 ml  x 10amp op. 70

16. Pethidini hyrochloridum r-r do wstrz.podskórnych,dom.i doż.100 mg/2 ml  x 10amp op. 90

17.
Sufentanil Sufentanil, roztwór do wstrz. 0,005 mg/ml  a 10 ml x 5 amp. op.

40

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 58

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Metoprolloli succinas Metoprolloli succinas 100 (95 mg) x 28 tabl. O przedłużonym uwalnianiu,zarejestrowany do leczenia zaburzeń rytmu sercaop 30

2. Metoprolloli succinas Metoprolloli succinas 50 (47,5 mg) x 28 tabl. O 

przedłużonym uwalnianiu; zarejestrowany do leczenia 

op 50

3.
Metoprolloli succinas Metoprolloli succinas 25 (23,75 mg) x 28 tabl. O 

przedłużonym uwalnianiu,zarejestrowany do leczenia 

zaburzeń rytmu serca

op
50

4. Metoprolol tartrate roztwór do wstrz. 1 mg/ml x 5 fiol. op. 100

33600000-6 / 33692100-8 / 33661100-2 / 33661200-3 Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki znieczulające/ Środki przeciwbólowe

33600000-6/ 33622600-2/33613000-0 Produkty farmaceutyczne;; Betablokery; Środki przeczyszczające



5.

Pikosiarczanu sodu,  tlenku magnezu 

lekkiego, kwasu cytrynowego bezwodnego, 

potasu

saszetka zawiera: 10 mg pikosiarczanu sodu, 3,5 g tlenku 

magnezu lekkiego, 10,97 g kwasu cytrynowego 

bezwodnego, 195 mg potasu - proszek do sporz. roztworu 

doustnego x 50 szasz./op.

op.

30

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 59

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

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

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.

19,00

2.

Lidokainy chlorowodorek 20mg/ml a 5 ml , roztwór do wstrzykiwań; zarejestrowany 

do podania dożylnego, domięśniowego,podskórnego i 

nadtwardówkowego ; 10 amp/op.

op.

60

3.

Metamizole sodium roztwór do wstrz. i.v ,i.m. 2,5 g/5ml  x 10  amp./op; 

zarejestrowany do stosowania u dorosłych , dzieci i 

niemowląt od 3go miesiąca życia

op.

130

4.

Noradernalinum 1mg/ml a 4ml koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji  x 5 amp; temp. Przechowywania do 25 st C( ze 

względu na oraniczona powierzchnie i ilość lodówek na 

oddziałach)

op.

180,00

5.
Oxytocin roztwór do wlewu doż.5j.m./mlx10 amp.(temp.przech.-

pokojowa!!)np.. Oxytocin grindex

op.
150

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 60

Lp.

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m.

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Acetylcysteine roztwór do wstrz.doż.i podaw.do ukł.oddech.300 mg/3 ml x 

5 amp.

op.
90

2. Allopurinol 300 mg x 30 tabl op 50

3. Allopurinol 100 mg x 50 tabl op. 50

4. Amlodipine tabl. 5  mg x 30 (blister) op. 80

5. Amlodipine tabl. 10 mg x 30  (blister) op. 60

6. Amoxicillin/clavulanic acid tabl.. 625 mg x 14  tabl op. 120

7. Amoxicillin/clavulanic acid tabl. 1000,0 mg x 14 tabl. (blister) op. 70

8. Amoxicillin/clavulanic acid proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i wlewu doż.1,2 g x5 fiol./op.op. 900

9. Atorvastatine Tabl. 20 mg x 30 tabl op. 30

10. Atorvastatine Tabl. 40 mg x 30 tabl op. 30

11. Bosentanum 125 mg x 56 tabl op. 1

12.
Cefuroxime axetil tabl. powl. 500 mg x 10 tabl. (blister)/op. op.

80

33600000-6 / 33692100-8/ Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania

33690000-3/33622000-6 /33611000-6/33651100-9/33661200-3 Różne produkty lecznicze, Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego/Produkty lecznicze do leczenia 

zaburzeń związanych z nadkwasotą/ Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego/Środki przeciwbólowe



13. Cilostazol 100 mg x 28 tabl op. 12

14.
Clindamycin roztwór do wstrzykiwń domięśniowych i wlwwów doż. 

300mg/2 ml x 5 amp

op.
30

15.
Diclofenac sodium tabl. powl. Dojelitowe 50  mg x 30 op.

30

16. Diclofenac sodium tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75  mg x 20 op. 70

17.

Diclofenac sodium żel x 50 g op.

30

18.

Diclofenac sodium roztwór do wstrz. 75 mg/3 ml x  10 amp. op.

90

19.

Ferrum (III) w płynie żelazo (III) 50mg/5ml płyn/syrop po 100 ml, zarejestrowany

do podania dla dzieci

op.

40

20.

Filgrastim 48 MIU. /0,5 ml x 5 ampstrzyk/op op

3

21. Ketoprfenum żel x 50 g op. 60

22. Ketoprofen 100 mg x 30 tabl./kaps. op. 40

23. Ketoprofen roztwór do wstrz. Domięśniowy i dożylny 100 mg/2 ml  x 10 

amp/op

op. 1500

24.
Ketoprofen 50mg x 20 kaps op

30

25. Lisinoprilum 10 mg x 30 tabl. op. 10

26. Loratydyna Tabl. 10 mg x 60 tabl op. 8

27. Midazolam h/ch roztwór do wstrz. 5mg/5 ml x 5 amp. op. 200

28. Midazolam h/ch 50mg/10 ml x 5 amp op 200

29. Pantoprazol liof. do przyg. roztw. do wlewu doż. 40mg x 10 fiol./op op. 350

30. Pantoprazolum 40 mg x 28 tabl. Dojelotowych op. 200

31. Pantoprazolum 20 mg x 28 tabl. Dojelotowych op. 250

32.
Piperacillin+ Tazobactam 4g + 0,5 g prosz. Do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 

i infuzji x 10 fiol

op.
30

33. Rosuvastatin tabl. 10 mg x 28 tabl. op. 20

34. Rosuvastatin tabl. 20 mg x 28 tabl. op. 30

35. Rosuvastatin tabl. 40 mg x 28 tabl. op. 10

36. Torasemidum Tabl.10 mg x 30 tabl op. 30

37. Torasemidum Tabl. 5 mg x 30 tabl. op. 40

38. Tyzanidyna 4 mg x 30 tabl op. 10

39. Tyzanidyna 6 mg x 30 kaps.o zmodyfikowanym uwalnianiu op. 8

40.
Worykonazol 200 mg proszek do sporz. roztworu do infuzj x 1 fl/op. op.

50

41. Worykonazol 200 mg x 28 tabl./op op. 4

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 61 33690000-3/33622000-6/ 33642300-5/ 33615000-4 Różne produkty lecznicze/ Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego; Produkty lecznicze do terapii tarczycy; 

Produkty lecznicze używane przy cukrzycy



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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Bisoprololi fumaras tab. 2,5mg x 30 tabl. op 150

2. Bisoprololi fumaras tab. 10 mg x 30 tabl. op 25

3. Bisoprololi fumaras Tab.  5 mg x 30 tabl. op 120

4. Lewotyroksyna Tabl.150 mcg x 50 szt (blistry) op. 5

5. Lewotyroksyna Tabl.100 mcg x 50 szt (blistry) op. 30

6. Lewotyroksyna Tabl .50 mcg x 50 szt (blistry) op 40

7. Lewotyroksyna Tabl. 25 mcg x 50 szt (blistry) op 20

8. Metformin hydrochloride Tabl. O przedłużonym uwalnianiu 500mg x 30 op. 8

9. Metformin hydrochloride tabl. 500 mg x 30 szt. op. 70

10. Metformin hydrochloride tabl. 850 mg x 30 szt. op. 80

11. Metformin hydrochloride SR Tabl. O przedłużonym uwalnianiu 1000 mg x 30 op. 40

12. Metformin hydrochloride Tabl. 1000 mg x 30 szt. op. 90

13. Metformin hydrochloride SR Tabl. 750 mg x 30 tabl. O przedłużonym uwalnianiu op. 35

14. Thiamazole tabl. 10 mg x 50 szt op. 40

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 62

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Diosminum 500mg- 600 mg x 30 tabl. op. 100

2.
Dydrogesterone tabl. powl. 10 mg x 20 (równoważny co do wskazań 

rejestracyjnych np. Duphaston)

op.

50

3. Fenofibrat Kaps./tabl. 140-160 mg x 30 szt. op 15

4.
Fenofibrat kaps./tabl o przedłużonym uwalnianiu  200-250 mg x 30 szt. op

15

5. Propafenone hydrochloride tabl. powl. 150 mg x 20 op. 160

6. Propafenone hydrochloride tabl. powl. 300 mg x 20 op. 10

7. Propafenone hydrochloride roztwór do wstrz. 70 mg/20 ml x 5 op. 60

8. Trandolapryl 2 mg x 28 kaps. op. 16

9. Trandolapryl 0,5 mg x 28 kaps. op. 20

10. Verapamil hydrochloride tabl. 120 mg o przedłużonym uwalnianiu x 40 tabl. op 20

11. Verapamil hydrochloride tabl. powl. 40 mg x 40 op. 30

12. Verapamil hydrochloride tabl. powl. 80 mg x 40 op. 30

0,00 0,00

Grupa 63

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Ceftazidime proszek do przyg.roztw.do wstrz.dożylnych , 

domięśniowych, do infuzji 1,0g ,

zarejestrowany do stosowania u dzieci, niemowląt 

,noworodków od pierwszego dnia życia, dorosłych; 

możliwość podania min. w 0,9%Nacl i  5% Glu

fiol.

300

RAZEM 0,00 0,00

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

33690000-3/33622000-6 Różne produkty lecznicze/ Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego



Grupa 64

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Fondaparinux roztwór do wstrzykiwań 2,5mg/0,5ml x10 

ampułkostrzykawek

op.
35

2. Nadroparin calcium 0,4ml  3800 j. m x 10 amp - strzyk. op. 50

3. Nadroparin calcium 0,6ml  5700 j.m. x 10 amp - strzyk. op. 60

4. Nadroparin calcium 0,8ml  7.600 j.m.  x 10 amp - strzyk. op. 50

5. Nadroparin calcium 1,0 ml 9500 j.m. x 10 amp.-strzk op. 40

6. Nadroparin calcium 0,3ml  2850 j. m x 10 amp - strzyk. op. 40

7. Nadroparin calcium multi 5 ml 9500 x 10 fiol/ fiolki wielodawkowe op. 160

8.
Zestaw do podania roztworu z fiolki 

wielodawkowej - mini spike

Mini Spike Plus z filtrem bakteryjnym 0,45 mikrom z kolcem 

małym (mikro) x 1 szt

szt.
1000

9.
Zestaw do podania roztworu z fiolki 

wielodawkowej - strzykawki

zestaw strzykawek precyzyjnych 1 ml kalibrowanych co 

0,01 ml z igłą x 10 szt

op.
1000

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 65

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Recobinat Factor VIIa proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia 5 mg + zestaw do 

podania

op.
3

2.
Recobinat Factor VIIa proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia 2 mg +zestaw do 

podania

op.
4

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 66

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa

1.
Część kwaśna w ilościach i składzie elektrolitowym w zależności od 

potrzeb odziału a'5-10L

L
6500

2.
Część kwaśna z glukozą w ilościach i składzie elektrolitowym oraz glukozą w 

zależności od potrzeb odziału a'5-10L

L
11500

3. Część zasadowa a'5-10L L 20000

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 67

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Żel do cewnikowania pęcherza z lidokainą ,  

jałowy

1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy oraz od 0,5 

- 2,5 mg dwu-chlorowodorku chlorhexydyny 

(+subst.pomocnicze) ; po '5-6ml w aplikatorze 

strzykawkowym, ampułkostrzykawkowym lub 

harmonijkowym; zarejestrowany jako wyrób medyczny lub 

produkt leczniczy ;producent, data ważności i nr.serii , skład 

żelu nadrukowny na kazdym opakowaniu bezposrednim

szt

3200

33600000-6/33680000-0 Produkty farmaceutyczne; Wyroby farmaceutyczne

33600000-6/ 33621200-1 Produkty farmaceutyczne; Środki przeciwkrwotoczne

33692800-5 Roztwory do dializy

33600000-6 /33661100-2 Produkty farmaceutyczne/ Środki znieczulające



2.

Żel do cewnikowania pęcherza z lidokainą ,  

jałowy

1 g żelu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy oraz od  

0,5 - 2,5 mg dwu-chlorowodorku chlorhexydyny 

(+subst.pomocnicze) ; po 10-11 ml w aplikatorze 

strzykawkowym,ampułkostrzykawkowym  lub 

harmonijkowym; zarejestrowany jako wyrób medyczny lub 

produkt leczniczy ;producent, data ważności i nr.serii,  skład 

żelu nadrukowny na kazdym opakowaniu bezposrednim

szt

400

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 68

Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Glukometr gotowy do użycia glukometr nie wymaga wprowadzania kodu ani używania 

chipa kodującego kompatybilny z niżej opisanymi paskami, 

możliwość badania poziomu glu we krwi pobranej z innego 

miejsca niż opuszka palca

szt

30

2.

Paski do glukometru Paski do pomiaru glukozy w przypadku niedokrwistości 

hemolitycznej poniżej 30% oraz w warunkach normalnych 

a'50 sztuk kompatybilne z w/w glukometrem, pomiar u 

noworodków i osób dializowanych,  krew do próby ma być 

samoczynnie zasysana przez końcówkę paska testowego, 

(dołączyć do oferty dokument potwierdzający 

możliwość dokonywania pomiaru glukozy tymi paskami 

u noworodków , może być karta charakterystyki, ulotka 

dla pacjenta )

op

200

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 69

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Pianka do czyszczenia skóry spray a  500 ml, pianka do czyszczenia skóry bez użycia 

wody, z dodatkiem kreatyny lub innego biokompleksu np.. 

Lnianego z oliwą z oliwek ,pantenol; pianka neutralizująca 

zapach, stosowana do oczyszczania przy dolegliwościach 

związanych z nietrzymaniem moczu/stolca, hypoalergiczna

szt.

150

2.

Hydrogel hydroaktywny   sterylny żel do tkanek martwiczo 

zmienionych ,  stosowany do zmiękczania I nawilżania 

zmian/ran poprzez rehydratację, pakowany jałowo a 15 g x 

1 szt

szt.

300

3.

Balsam/mleczko/emulsja do ciała/krem 

pielęgnacyjny

A 500 ml,służy do intensywnej pielęgnacji skóry

podrażnionej inkontynencją i długotrwałym leżeniem w 

łóżku; do nawilżania i natłuszczania skóry suchej, 

podrażnionej, ze skłonnością do powstawania odleżyn, ran

op.

70

 33680000-0/33694000-1 ; Wyroby farmaceutyczne; Czynniki diagnostyczne

33600000-6/ 33631200-4 Produkty farmaceutyczne; Środki zmiękczające i ochronne



4.

Olejek pielęgnacyjny Intensywna pielęgnacja suchej  i podrażnionej skóry;

Zawiera pielęgnacyjne olejki oraz witaminę E; Łatwo się 

rozprowadza i nie pozostawia tłustej warstwy na skórze a 

150 ml.

op.

90

5.

Krem ochronny antyseptyczny A 200 ml  tuba, Ochrona skóry okolic intymnych,przed 

działaniem szkodliwych substancji i rozwojem 

bakterii,zawiera tlenek cynku i substancje o działaniu 

pielęgnacyjnym i regenerującym naskórek

op.

100

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 70

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Kompres włókninowy

Jałowy z nacięciem Y

kompres jałowy, z 6-warstwowowej włókniny,

bardzo chłonny, miękki,sterylizowany parą wodną,

Rozmiar 10X10 cm pakowane po 2 szt./op

op.

1300

2.
Kompresy chłonne , jałowe 10 x 20cm , kompresy chłonne o absorpcji wody min. 

9,5g/1g -potwierdzone kartą danych technicznych

szt
800

3.
Kompresy chłonne jałowe 20 x 20cm; kompresy chłonne o absorpcji wody min. 

9,5g/1g -potwierdzone kartą danych technicznych

szt
600

4.

Kompresy gazowe sterylne 17-nitkowe, 12-warstwowe, pakowane  po 10 sztuk 

sterylizowane w parze o wym.10cmx10cm z nitką RTG

op

6000

5.

Kompresy gazowe sterylne 17-nitkowe, 12-warstwowe, pakowane  po 40 sztuk 

sterylizowane w parze o wym.10cmx10cm z nitką RTG

op

350

6.
Kompresy jałowe z włókien alginianów 

wapnia

5x5cm szt
20

7.
Kompresy jałowe z włókien alginianów 

wapnia

10x10cm, szt
30

8.

Opaska elastyczna tkana 10cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z zapinką (pełna 

identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)

szt

450

9.

Opaska elastyczna tkana 12cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z zapinką (pełna 

identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)

szt

800

10.

Opaska elastyczna tkana 15cm x 5m a 1 sztuka pakowana łącznie z 2 zapinkami 

(pełna identyfikacja produktu na opakowaniu bezpośrednim)

szt

2 000

11.

Opaska gipsowa szybkowiążąca 10cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu 

min 94 % czas wiązania 4-6 min (karta techniczna 

produktu)

op.

900

12.

Opaska gipsowa szybkowiążąca 12cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu 

min 94 % czas wiązania 4-6 min (karta techniczna 

produktu)

op.

1 300

13.

Opaska gipsowa szybkowiążąca 14cm x 3m a 2 szt.obustronnie impregnowana ,zaw gipsu 

min 94 % czas wiązania 4-6 min (karta techniczna 

produktu)

op.

4 000

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne



14.

Opatrunek antybakteryjny jałowy z hydrofobowej siatki poliamidowej, pokrytej srebrem 

metalicznym i impregnowanej wodochłonną nie zawierającą 

wody maścią z triglicerydów, pakowany x 1 szt. o pow. 

10x10cm

szt.

80

15.
Opatrunek hipoalergiczny przeźroczysty do 

osłonięcia ran

Sterylny półprzepuszczalny, wodoodporny z folii 

poliuretanowej rozm. 12 x25 cm  x 25szt.

op.
20

16.
Opatrunek hipoalergiczny przeźroczysty do 

osłonięcia ran

Sterylny półprzepuszczalny, wodoodporny z folii 

poliuretanowej rozm.. 10x15 cm  x 50 szt

op.
30

17.

Opatrunek hipoalergiczny przeźroczysty do 

osłonięcia ran

samoprzylepny, z folii poliuretanowej, przepuszcza parę 

wodną I tlen w rozmiarze 6 x 7 cm w opakowaniu po 100 

szt.

op

10

18. Opatrunek hydrokoloidowy jałowy 10 x 10cm (duża chłonność) szt 260

19. Opatrunek hydrokoloidowy jałowy 15 x 15cm szt 100

20. Opatrunek hydrokoloidowy jałowy 15 x 15cm (duża chłonność) szt 100

21. Opatrunek hydrokoloidowy jałowy 20 x 20cm (duża chłonność) szt 100

22.

Opatrunek oczyszczający ranę do aktywacji 

płynem

Do ran zakażonych,trudno

Gojących się

wymagających aktywnego

Oczyszczenia

wraz z roztworem aktywującym 15ml / lub 

gotowy już opatrunek aktywowany

do ran klinicznie zakażonych,trudno gojących się odleżyn ,

owrzodzeń , ran głębokich, może pozostawać na ranie do 

24h,

rozmiar 7,5 x 7,5 cm,

Wraz z odpowiednim płynem do aktywacji/ LUB GOTOWY 

AKTYWOWANY, STERYLNY OPATRUNEK

szt.

10

23.

Opatrunek oczyszczający ranę do aktywacji 

płynem

Do ran zakażonych,trudno

Gojących się

wymagających aktywnego

Oczyszczenia

wraz z roztworem aktywującym 15ml / lub 

gotowy już opatrunek aktywowany

do ran klinicznie zakażonych,trudno gojących się odleżyn ,

owrzodzeń , ran głębokich, może pozostawać na ranie do 

24h,

rozmiar 10 x 10 cm,

Wraz z odpowiednim płynem do aktywacji/ LUB GOTOWY 

AKTYWOWANY, STERYLNY OPATRUNEK

szt.

10

24.

Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych 

brzegach, pakowany pojedynczo wym. 10x6cm

szt

5000

25.

Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych 

brzegach, pakowany pojedynczo wym. 10x8cm

szt

3000

26.

Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych 

brzegach, pakowany pojedynczo wym. 15x8cm

szt

4000

27.

Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych 

brzegach, pakowany pojedynczo wym. 25x10cm

szt

2000

28.

Opatrunek pooperacyjny samoprzylepny z warstwą chłonną , na włókninie,sterylny o zaokrąglonych 

brzegach, pakowany pojedynczo 35x10cm

szt

500

29.

Opatrunek siatkowy „typ nr 1”, mocujący (na palec) o dużej rozciągliwości  w 

stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), 

możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość 

bawełny 50%

mb

500



30.

Opatrunek siatkowy „typ nr 5”, mocujący (na tułów )o dużej rozciągliwości  w 

stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), 

możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość 

bawełny 50%

mb

2000

31.

Opatrunek siatkowy „typ nr 6”, mocujący (na bardzo duży tułów )o dużej 

rozciągliwości  w stanie nierozciągniętym (karta techniczna 

produktu), możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna 

zawartość bawełny 50%

mb

1500

32.

Opatrunek siatkowy „Typu nr 2”, mocujący (na ramię) o dużej rozciągliwości  w 

stanie nierozciągniętym , (karta techniczna produktu), 

możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość 

bawełny 50%

mb

1050

33.

Opatrunek siatkowy „Typu nr 4” mocujący (na głowę)o dużej rozciągliwości  w 

stanie nierozciągniętym (karta techniczna produktu), 

możliwość sterylizacji parą wodną , minimalna zawartość 

bawełny 50%

mb

1500

34.

Opatrunki  z pianką poliuretanową i 

hydrożelem ,jałowe

12,5x12,5cm, do zaopatrywania ran trudno gojących się, 

zarówno sączących jak i względnie suchych,w fazie 

ziarninowania , od strony zewnętrznej opatrunek

pokryty jest oddychającą, wodoodporną i nieprzepuszczalną 

dla bakterii folią poliuretanową; od strony rany siatka 

hydrożelu uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując 

w niej wilgotne środowisko;

Warstwa pianki poliuretanowej ma wchłaniać nadmiar 

wydzieliny z rany, wyposażony dodatkowow samoprzylepną 

i chroniącą skórę krawędź mocującą, ułatwiającą jego 

zakładanie;pakowany jałowo po 1 szt.

szt

60

35.

Opatrunki  z pianką poliuretanową i 

hydrożelem ,jałowe

15 x 15cm, do zaopatrywania ran trudno gojących się, 

zarówno sączących jak i względnie suchych,w fazie 

ziarninowania , od strony zewnętrznej opatrunek

pokryty jest oddychającą, wodoodporną i nieprzepuszczalną 

dla bakterii folią poliuretanową; od strony rany siatka 

hydrożelu uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując 

w niej wilgotne środowisko;

Warstwa pianki poliuretanowej ma wchłaniać nadmiar 

wydzieliny z rany, wyposażony dodatkowow samoprzylepną 

i chroniącą skórę krawędź mocującą, ułatwiającą jego 

zakładanie;pakowany jałowo po 1 szt.

szt

40

36.
Plaster antyalergiczny na włókninie Do podtrzymywania opatrunków itp. Pokryty klejem z 

kauczuku syntetycznego ,szerokość 2,5cm

mb.
12 000

37.
Plaster pod venflon 6x8cm(+/- 0,5 cm) z podkładką w miejscu wkłucia x 50 szt op.

400

38.
Plaster z opatrunkiem 6cm x 1mb (w odcinkach  nie mniejszych niż 25cm i nie 

większych niż 100cm)

op.
300



39. Przylepiec  chirurgiczny 15cm x 10m szt 170

40. Przylepiec chirurgiczny 10cm x 10m szt 160

41.
Przylepiec jałowy do nieinwazyjnego 

zamykania ran

typu strip, pow. 3 x 76 mm x 5 szt. op.
100

42.
Przylepiec jałowy do nieinwazyjnego 

zamykania ran

typu strip, pow. 6 x 38 mm x 6 szt. op.
100

43.
Przylepiec na tkaninie wiskozowej Do podtrzymywania opatrunków itp. Pokryty klejem z 

kauczuku syntetycznego , szerokość 5cm

mb.
1 300

44.
Samomocujący jałowy hydroaktywny okład 

na ranę

z żelu polyuretanowego, umieszczonego na folii 

poliuretanowej o pow. 12,5cm x 12,5cm

szt.
90

45.

Samomocujący jałowy hydroaktywny okład 

na ranę

z żelu polyuretanowego, umieszczonego na folii 

poliuretanowej o pow. 7,5cm x 10cm

szt.

80

46.

Serweta gazowe sterylne z z kontrastem Rtg 17-nitkowa,4-warstwowa,sterylizowane w 

parze zestaw powinien zawierać etykietę zawierającą min. 

jedną, samoprzylepną nalepkę informującą o dacie 

ważności, nr serii, nr katalogowym, identyfikacji wytwórcy 

wym,45x70 m pakowane  po 5 szt.

op

1100

47.
Seton gazowy jałowy z nitką RTG seton z gazy , jałowy, 4 warstwowy , 90cmx 8 cm, 

sterylizowany parą wodną, pakowany po 2 szt.

op.
60

48.

Syntetyczny podkład pod gips z waty syntetycznej , przepuszcza powietrze, 

odprowadzająca wilgoć,jako materiał wyściełający pod 

opatrunki gipsowe 10cm x 3m

szt

2920

49.

Syntetyczny podkład pod gips z waty syntetycznej ,Przepuszcza 

powietrze,Odprowadzająca wilgoć,jako materiał 

wyściełający pod opatrunki gipsowe

15cm x 3m

szt.

2000

50.

Tupfer Jałowy tampon z gazy (kula) 17-20 -nitkowej rozmiar12- 

15cm x 12-15cm z nitką RTG pakowane po 10szt

op

130

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 71

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.
Hydrokoloidowy opatrunek w postaci pasty 

, do oczyszczania ran

pasta x 30 g/op (tuba) op.
180

2.

Opatrunek antybakteryjny  z hydrowłókien, 

składających się w 100% 

karboksymetylocelulozy sodowej z 

dodatkiem jonów srebra oraz EDTA i BEC

miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami 

,do stosowania na rany głębokie, zainfekowane, z 

biofilmem, , sączące się, w rozmiarze 10 x 10 x 1 sz 

szt

130

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne

Poz. 11,12,13 wymaga się arkusz danych technicznych potwierdzajacy parametry opasek gipsowych. Poz. 29,30,31,32  wymaga się arkusz 

danych technicznych potwierdzajacy parametry opatrunków siatkowych, Poz.36, 43 - dopuszczamy przylepce o długościach w granicach 5,0-10,0 

m, cenę jednostkową należy przeliczyć na 1 mb, Poz  4,5,  47 ,46,50– raport z walidacji procesu sterylizacji parą wodną  do wglądu



3.

Opatrunek antybakteryjny  z hydrowłókien, 

składających się w 100% 

karboksymetylocelulozy sodowej z 

dodatkiem jonów srebra oraz EDTA i BEC

miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami 

,do stosowania na rany głębokie, zainfekowane, z 

biofilmem, , sączące się, w rozmiarze 15 x 15 x 1 sz 

szt.

160

4.

Opatrunek antybakteryjny  z hydrowłókien, 

składających się w 100% 

karboksymetylocelulozy sodowej z 

dodatkiem jonów srebra oraz EDTA i BEC

miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami 

,do stosowania na rany głębokie, zainfekowane, z 

biofilmem, , sączące się, w rozmiarze 5 x 5 x 1 sz 

szt.

80

5.

Opatrunek z hydrowłókien, składających 

się w 100% karboksymetylocelulozy 

sodowej

miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami, 

na rany  niezainfekowane, z wysiekiem , zatrzymujący w 

swoich strukturach płyn z rany tworząc  żel; w rozmiarze 10 

x 10 x 1 szt

szt.

100

6.

Opatrunek z hydrowłókien, składających 

się w 100% karboksymetylocelulozy 

sodowej

miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami, 

na rany  niezainfekowane, z wysiekiem , zatrzymujący w 

swoich strukturach płyn z rany tworząc żel; w rozmiarze 15 

x 15 x 1 szt

szt.

80

7.

Przeciwbakteryjny  opatrunek chłonny 

,hydrowłóknisty z jonami srebra  (1,2%)

miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami 

,do stosowania na rany zainfekowane, w rozmiarze 20 x 30 
szt

20

8.

Przeciwbakteryjny  opatrunek chłonny 

,hydrowłóknisty z jonami srebra (1,2%)

miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami 

,do stosowania na rany zainfekowane, w rozmiarze 10 x 10
szt.

100

9.

Przeciwbakteryjny  opatrunek chłonny 

,hydrowłóknisty z jonami srebra (1,2%)

miekki , nietkany, połączony wzmocnionymi przeszyciami 

,do stosowania na rany zainfekowane, w rozmiarze 15 x 15 
szt.

100

10.

Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, 

piankowy z jonami srebra ; nieprzylepny

opatrunek składajacy się z kilku warstw-zewnetrzej 

wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnetrznej chłonnej i 

warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na 

rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE ,  w rozmiarze 

10x 10  x 1 szt.

szt

60

11.

Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, 

piankowy z jonami srebra ; nieprzylepny

opatrunek składajacy się z kilku warstw-zewnetrzej 

wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnetrznej chłonnej i 

warstwy kontaktowej z jonami srebra , do stosowania na 

rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE , ,w rozmiarze 

15x 20  x 1 szt.

szt.

50

12.

Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, 

piankowy z jonami srebra ; nieprzylepny

opatrunek składajacy się z kilku warstw-zewnetrzej 

wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnetrznej chłonnej i 

warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na 

rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE ,  w rozmiarze 

20x 20  x 1 szt.; 

szt.

40

13.

Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, 

piankowy z jonami srebra ; przylepny tzn. 

z delikatną, sylikonowa  warstwą klejąca

opatrunek składajacy się z kilku warstw-zewnetrzej 

wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnetrznej chłonnej i 

warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na 

rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE ,  w rozmiarze 25 

x 30 x 1 szt.

szt.

30

14.

Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, 

piankowy z jonami srebra ; przylepny tzn. 

z delikatną, sylikonowa  warstwą klejąca

opatrunek składajacy się z kilku warstw-zewnetrzej 

wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnetrznej chłonnej i 

warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na 

rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE ,  w rozmiarze 

17,5 x 17,5 x 1 szt.

szt.

40



15.

Przeciwbakteryjny opatrunek chłonny, 

piankowy z jonami srebra ; przylepny tzn. 

z delikatną, sylikonowa  warstwą klejąca

opatrunek składajacy się z kilku warstw-zewnetrzej 

wodoodpornej poliuretanowej oraz wewnetrznej chłonnej i 

warstwy kontaktowej z jonami srebra ,do stosowania na 

rany zajnfekowane, w tym na MRSA, VRE ,  w rozmiarze 

12,5 x 12,5  x 1 szt.

szt.

50

16.

Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, 

składajacy się z kilku koloidów zawieszona 

w macierzy polimerowej-reguluje pozim 

wilgotności w ranie

jałowy opatrunek w rozmiarze 10 x10  1 szt szt 

40

17.

Hydrokolidowy (pektyna, 

hydroksymetyloceluloza) opatrunek w 

postaci żelu 

15 g tuba; żel hydrokoloidowy do leczenia ran głebokich z 

martwica suchą lub rozpływną; odlezyny , owrzodzenia
szt

900

RAZEM 0,00 0,00

GRUPA 72

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Gaza niewyjałowiona w składkach , 

szerokość składki 90 cm,

W rozmiarze: Szer. 90 cm x 100 mb, 17 nitkowa, 100% 

bawełny, niepyląca, odporna na wysoką temperaturę, 

zachowuje kolor po sterylizacji,  wyrób z gazy 17 nitkowej 

zgodne z normą PN 14079, gramatura zgodna z FP VI tj 

23g/m2 potwierdzony kartą danych technicznych/wyrobu 

medycznego

mb

30000

2.

Kompresy gaz.niejał 13-nitk. 8 warstwowe 10 x10cm a 100 szt. o gramaturze 

zgodnej z FP VI -17g/m2 (tzw. gaza ciężka) potwierdzony 

kartą danych technicznych/wyrobu medycznego .

podwijane brzegi ES; (próbka 1 op. kompresów, w 

opakowaniu produceta)

op.

80

3.

Kompresy gaz.niejał. 13-nitk. 8 warstwowe 7,5 x7,5cm a 100 szt. o gramaturze 

zgodnej z FP VI -17g/m2 (tzw.gaza ciężka) potwierdzony 

kartą danych technicznych/wyrobu medycznego-,  

podwijane brzegi ES;  (próbka 1 op. kompresów, w 

opakowaniu produceta)

op.

360

4.

Lignina (wata celulozowa) w płatach lignina o gładkiej strukturze, niepyląca !!,niepozaginana,  

niełamliwa, miękka; równe arkusze  w rozmiarze   40 x 60 

cm (+/- 1 cm), fabrycznie opakowana (opakowanie 

zewnętrzne papierowe lub foliowe) w celu zabezpieczenia 

przed zawilgoceniem, każde opakowanie oznaczone 

etykietą producenta, z datą i seria ważności, znakiem 

zgodności CE -numerem

kg

900

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki;  Wyroby farmaceutyczne



5.

Opaska dziana 10cm x 4m a 1 szt.(pełna identyfikacja produktu na 

opakowaniu bezpośrednim);dobrze przepuszcza powietrze 

– nie zaburza naturalnych funkcji skóry; próbka 1 szt. w 

opakowaniu producenta

szt

8 000

6.

Opaska dziana 15cm x 4 m a 1 szt.(pełna identyfikacja produktu na 

opakowaniu bezpośrednim), dobrze przepuszcza powietrze -

nie zaburza naturalnych funkcji skóry; próbka 1 szt. w 

opakowaniu producenta

szt

10 000

7. Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa pak.po 500g/op op 60

RAZEM 0,00 0,00

GRUPA 73

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Bakteriobójcza folia chirurgiczna , 

jodowana

Wymiary całkowite 30cm – 45cm x 35cm-40cm oraz części 

przylepnej 30cm-35cm x 35cm-40cm, z papierem 

zabezpieczającym pakowana pojedynczo x 10 szt/op

op.

23

2.
Elastyczny opatrunek na rany zawierający 

warstwę lipido-koloidu 

sterylny,kohezyjny oatrunek w rozmiarze 10 cmx 12 cm szt.
90

3.

Elastyczny opatrunek na rany zawierający 

warstwę lipido-koloidu impregnowany 

jonami srebra

sterylny,kohezyjny oatrunek w rozmiarze 10 cmx 12 cm szt

100

4.

Elastyczny opatrunek na rany zawierający 

warstwę lipido-koloidu impregnowany 

jonami srebra

sterylny,kohezyjny oatrunek w rozmiarze 15 cmx 20 cm szt

50

5.

Opatrunek poliuretanowy z chlorheksydyną 

do mocowania cewnikow naczyniowych; z 

ramką, laminowaną metką, paskiami 

mocującymi,

przeźroczysty, jałowy, wodoodporny, paroprzepuszczalny , 

zawierajacy hydrozel z glukonianem chlorheksydyny o 

działaniu bakteriobójczym, do mocowania cewników 

naczyniowych ; w rozmirze 10 cm x 12 cm  (hydrożel ok 

3cm x 4 cm); z metka do oznaczania.

szt

75

6.

Opatrunek lipidokoloidowy z włókninową 

wkładką , do oczyszczania ran,  na rany

sterylny opatrunek, o wysokij chłonności ,  opatrunek o 

własciowściach hydrooczyszczajacych w rozmiarze 15cm x 

15cm

szt

120

7.

Opatrunek lipidokoloidowy z włókninową 

wkładką , do oczyszczania ran, 

impregnowany srebrem na rany

sterylny opatrunek, o wysokij chłonności , impregonowany 

solami srebra, opatrunek o własciowściach 

hydrooczyszczajacych w rozmiarze 6cm x 6 cm

szt 

130

8.

Opatrunek lipidokoloidowy z włókninową 

wkładką , do oczyszczania ran, 

impregnowany srebrem na rany

sterylny opatrunek, o wysokij chłonności , impregonowany 

solami srebra, opatrunek o własciowściach 

hydrooczyszczajacych w rozmiarze 10cm x 10cm

szt

220

9.

Opatrunek lipidokoloidowy z włókninową 

wkładką , do oczyszczania ran, 

impregnowany srebrem na rany

sterylny opatrunek, o wysokij chłonności , impregonowany 

solami srebra, opatrunek o własciowściach 

hydrooczyszczajacych w rozmiarze 15cm x 20 cm

szt

150

10.

Opatrunek parafinowy z gazy bawełnianej antyseptyczny opatrunek parafinowy ,hypoalergiczny , 

przepuszczalny dla powietrzana, na  rany oparzeniowe, 

szarpane, sterylny w rozmiarze 10 cm x 10 cm

szt

100

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki;  Wyroby farmaceutyczne



11.

Opatrunek parafinowy z gazy z 

chlorheksydyną

antyseptyczny opatrunek parafinowy z 0,5 % roztworem 

chlorheksydyny, przepuszczalny dla powietrzana, na  rany 

oparzeniowe, szarpane, sterylny w rozmiarze 10 cm x 10 

cm

szt

100

12.

Opatrunek parafinowy z gazy z 

chlorheksydyną

antyseptyczny opatrunek parafinowy z 0,5 % roztworem 

chlorheksydyny, przepuszczalny dla powietrzana, na  rany 

oparzeniowe, szarpane, sterylny w rozmiarze 15 cm x 20 

cm

szt

250

13.

Opatrunek sterylny przezroczysty z folii poliuretanowej na kleju akrylowym, hypoalergiczny,  

oddychający , wodoodporny pow. 6cm-7cm x 8 cm-9cm

szt

300

14.

Opatrunek sterylny lipodokoloidowy ze 

zwiazkiem (nanoczasteczki 

oligosacharydów) hamujacym 

metaloproteinazy w łozysku rany oraz z 

włóknami poliakrylanu

10cm x 12 cm opatrunek  TLC ze zwiazkami blokujacymi 

metaloproteinazy oraz włoknami poliabsorbentu do 

pochłaniania wysięku , 

szt

50

15.

Opatrunek sterylny lipodokoloidowy ze 

zwiazkiem (nanoczasteczki 

oligosacharydów) hamujacym 

metaloproteinazy w łozysku rany

10cm x 12 cm opatrunek  TLC ze zwiazkami blokujacymi 

metaloproteinazy w ranie co przyśpiesza znacznie gojenie 

ran niezainfekowanych 

szt.

70

16.

Opatrunek z włókninowej wkładki  w 

postaci "taśmy"

opatrunek o wysokiej chłonnośći ,kohezyjności z 

własciwościami hydrooczyszczającymi; do ran głębokich, 

sączacych się , w rozmiarze 5cm x 40 cm 

szt.

300

17.

Opatrunekn z pianki lipido-koloidowej  na 

rany

sterylny , chłonny, z z miękiej przylegającej warstwy lipido-

koloidowej połączonej z chłonną pianką poliuretanową z 

warstwą włokninowego podłoża poliureatanowego , bez 

przylepca ,rozmiar 10cm x10 cm

szt.

150

18.

Opatrunekn z pianki lipido-koloidowej na 

rany

sterylny , chłonny, z z miękiej przylegającej warstwy lipido-

koloidowej połączonej z chłonną pianką poliuretanową z 

warstwą włokninowego podłoża poliureatanowego , bez 

przylepca ,rozmiar 15 cm x 20 cm

szt

120

19.

Przezroczysty opatrunek do mocowania i 

zabezpieczania obwodowych wkłuć 

naczyniowych

pow. 6 cm x 7 cm z portem pionowym i metką do 

oznaczania

szt

400

20.

Przezroczysty opatrunek do mocowania i 

zabezpieczania wkłuć centralnych

z  folii poliuretanowej na kleju akrylowym, hypoalergiczny, 

oddychający , wodoodporny  pow. 9cm-10cm x 12 cm - 13 

cm z metką do oznaczania

szt

700



21.

Przezroczysty opatrunek poliuretanowy do 

wkłuć centralnych podobojczykowych, 

leczenie ran; ze wzmocnionym wlokniną od 

spodu obrzeżem z czterech stron , obrzeże 

z drobnymi poprzecznymi nacięciami , dwa 

szerokie min 2,5 - 3,5 cm aplikatory , c, klej 

akrylowy naniesiony w sposób siateczkowy 

( folia ) i ze wzorem kropek ( włoknina ) 

gwarantujący wysoką przepuszczalność dla 

pary wodnej , opatrunek odporny na 

działanie środków dezynfekcyjnych 

zawierajacych alkohol , wyrób klasy IIa , 

opakowanie typu folia-folia . Odpornośc na 

przenikanie wirusów =>27nm, 

potwierdzone badaniem  przez niezalezne 

laboratorium 

15 cm x 20 cm szt

100

22.

Przezroczysty opatrunek poliuretanowy do 

wkłuć centralnych ze wzmocnionym 

wlokniną od spodu obrzeżem z czterech 

stron , obrzeże z drobnymi poprzecznymi 

nacięciami , dwa szerokie min 2,5 - 3,5 cm 

aplikatory , z ramką, laminowaną metką, 

klej akrylowy naniesiony w sposób 

siateczkowy ( folia ) i ze wzorem kropek ( 

włoknina ) gwarantujący wysoką 

przepuszczalność dla pary wodnej , 

opatrunek odporny na działanie środków 

dezynfekcyjnych zawierajacych alkohol , 

wyrób klasy IIa , opakowanie typu folia-folia 

. Odpornośc na przenikanie wirusów 

=>27nm, potwierdzone badaniem  przez 

niezalezne laboratorium 

rozmiar 10cm x 11,5 cm szt

100



23.

Przezroczysty opatrunek poliuretanowy do 

wkłuć centralnych ze wzmocnionym 

wlokniną od spodu obrzeżem z czterech 

stron , obrzeże z drobnymi poprzecznymi 

nacięciami , dwa szerokie min 2,5 - 3,5 cm 

aplikatory , z ramką, laminowaną metką, 

paski mocujące , klej akrylowy naniesiony 

w sposób siateczkowy ( folia ) i ze wzorem 

kropek ( włoknina ) gwarantujący wysoką 

przepuszczalność dla pary wodnej , 

opatrunek odporny na działanie środków 

dezynfekcyjnych zawierajacych alkohol , 

wyrób klasy IIa , opakowanie typu folia-folia 

. Odpornośc na przenikanie wirusów 

=>27nm, potwierdzone badaniem  przez 

niezalezne laboratorium 

rozmiar 8,5 x 11,5 szt

300

24.

Przeźroczysty opatrunek do mocowania i 

zabezpieczania wkłuć centralnych

wzmocniony, pow. 8,5 cm x 10,5 cm z metką do oznaczania szt

900

25.

Przylepiec chirurgiczny w rolce , z 

rozciagliwej białej włokniny poliestrowej z 

perforacja co 5 cm , łatwy do dzielenia 

poprzecznego bez uzycia nożyczek , 

trudnobrudzacy, delikatny dla skóry o 

wysokiej i długotrwałej przylepności , klej 

akrylowy bez zawartości tlenku cynku, 

kauczuku i lateksu , bez papieru 

zabezpieczajacego 

rozmiar 10,1 cm x 9,10 m szt

20

26.

Chusteczki nawilzone do usówania kleju ze 

skóry i opatrunków samoprzylepnych

chusteczki uniwersalne w rozmiarze 5-7 cm x 5-7 cm; do 

usówania pozostałości kleju , hydrokolidu , opatrunków 

samoprzylepnych itp..przyjazne dla skóry, nie podrażniają i 

nie uczulają x 50 szt /op 

op

60

27.

Sterylna folia chirurgiczna z polietylenu Wymiary całkowite 50cm -60cm x 35cm-45cm oraz części 

przylepnej 35cm-40cm x 35cm-40cm , z papierem 

zabezpieczającym pakowana pojedynczo x 10 szt /op 

op.

2

28.

Opatrunek hemostatyczny, 

samowchłanialny, jałowy  z celulozy

opatrunek jałowy z utlenionej regenerowanej celulozy,do 

tamowania krwawienia kapilarnego, żylnego oraz z organów 

miąższowych; bioabsorbowalny w ciagu 7-14 dni; w 

rozmiarze ok. 5cm x 7,5 cm x 12 szt/op np.. Oxicel 

standard, equicel normal

op

2

RAZEM 0,00 0,00
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Lp.
Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m.

Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Zestaw gazików sucho mokry Gaziki włókinowe  nasączone środkiem do dezynfekcji 

skóry ( alkohol izopropylowy) oraz suche  dopuszczone do 

stosowania w oddziale noworodkowym i pediatrycznym 

(środek dezynfekcyjny dopuszczony do stosowania u 

noworodków) o rozmiarach 11-13 x 11-13 cm pakowane po 

100 szt ( 50 +50)-zarejestrowane jako wyrób 

medyczny;karta charakterystyki wyrobu medycznego,

op.

230

2.

Gazik gazik włókninowy ,nasączony środkiem do dezynfekcji 

skóry (( alkohol izopropylowy, alkohol etylowy)   rozmiarach 

11-13cm x 11-13 cm. Opakowanie x 100 szt.-

zarejestrowane jako wyrób medyczny, dopuszczone do 

stosowania u dzieci (srodek dezynfekcyjny dopuszczony do 

stosowania u ; wyrób medyczny klasy I, spektrum działania 

( bakterie,grzyby; wirusy polio,adeno)

op.

700

RAZEM 0,00 0,00

GRUPA 75***

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

Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Kompres włókninowy jałowy 4 warstwowy Z hydrofilowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 

30g/m2 , jałowy,chłonny, miękki, o wymiarach 10x 10, 4 

warstwowe pakowane po 10  sz/op.  (PRÓBKA- 1 op. 

zestawu ), sterylizowane parą wodną

op.

2.

Kompres włókninowy jałowy 4 warstwowy Z hydrofilowej włókniny o gramaturze nie mniejszej niż 

30g/m2 , jałowy,chłonny, miękki, o wymiarach 10x 10, 4 

warstwowe, pakowane po 5 sz/op.  (PRÓBKA-1 

op.zestawu ), sterylizowane parą wodną

op.

3.

Kompresy z gazy 90cm x 20 cm,jałowe Kompresy z gazy 17 nitkowej ,6 warstwowe o rozmiarze  

90cm x 20 cm x 5 szt/op .,jałowe, sterylizowane parą wodną 

(próbka 1szt.)

op

4.

Opatrunek włokninowy , z przecięciem i

Otworem O, jałowy

opatrunek z wkładem chłonnym,jałowy,  włókninowy,  do 

zabezpieczania miejsc ujścia drenów, cewników założonych 

do ciała pacjenta, przecięcie i otwór O umożliwiają 

założenie opatrunku wokół założonego drenu,rozmiar 9-10 

cm x 10 cm , pakowane po1- 2 szt./ sterylizowane parą 

wodną,(PRÓBKA-1 op.zestawu/opatrunku )

szt.

5.

Seton z gazy 1 cm x 2 m  x 1 szt./op Seton z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowy  w rozmiarze 1 cm x 

2 m  x 1 szt/op. ; sterylizowany parą wodna

op

6.

Seton z gazy 10 cm x 1 m z nitka RTG x 1 

szt

Seton z gazy 17 nitkowej 4 warstwowy z nitką RTG o 

rozmierze 10cm x 1 m  x  1szt/op, sterylizowany parą 

wodną (próbka 1szt.)

op

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby farmaceutyczne



7.

Seton z gazy 10 cm x 1 m z nitka RTG x 

2szt

Seton z gazy 17 nitkowej 4 warstwowy z nitką RTG o 

rozmierze 10cm x 1 m  x 2 szt/op, sterylizowany parą 

wodną

op

8.

Ściereczka chirurgiczna włókninowa, jałowa 

80 cmx 60 cm

ściereczka włókninowa, jałowa pakowana po 2 szt./op; z 

włókniny o gramaturze 40g/m2,sterylizowany para wodną 

(próbka 1 szt)

op.

9.

Zestaw opatrunkowy zabiegowy, sterylny, 

zapakowany  opakowanie papierowo-

foliowe opatrzone etykietą z dwoma 

metkami samoprzylepnymi; informującymi 

o dacie ważności ,nr.serii, kodzie wyrobu, 

identyfikacja producenta

Zestaw jałowy /1 op. zawierający:

- kompresyz gazy 12 Warst. 17 nit.10 x 10 z nitką Rtg x 

40szt (4x10szt wiązane nitką) /op;

-kompresy jałowe z gazy 17 nitkowej 6 warstwowe  x 10 szt 

o rozmiarze  90cm x 20 cm

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w torebkę 

foliowo-papierową, sterylizowane parą wodną ; wyrób z 

gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079

op.

10.

Zestaw opatrunkowy zabiegowy, sterylny, 

zapakowany  opakowanie papierowo-

foliowe opatrzone etykietą z dwoma 

metkami samoprzylepnymi; informującymi 

o dacie ważności ,nr.serii, kodzie wyrobu, 

identyfikacja producenta

Zestaw jałowy /1 op. zawierający:

- kompresyz gazy 12 Warst. 17 nit.10 x 10 z nitką Rtg x 

30szt (3x10szt wiązane nitką) /op;

-serwety z gazy 17nit. 4 warst. rozm. 45 x 45 +/- 1 cm ,z 

kontrastem Rtg i tasiemką- 5 szt/op

- seton z gazy 17 nitkowej z kontrastem RTG ,4 warstwowy 

10cm (+/- 2cm) x 100 cm  (+/-12cm) – 2szt/op.

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w torebkę 

foliowo-papierową, sterylizowane parą wodną ; wyrób z 

gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079 - potwierdzone 

kartą danych technicznych

op.

11.

Zestaw opatrunkowy zabiegowy, sterylny, 

zapakowany w podwójne opakowanie 

papierowo-foliowe opatrzone etykietą z 

dwoma metkami samoprzylepnymi  

informującymi o dacie ważności ,nr.serii, 

kodzie wyrobu, identyfikacja producenta

Zestaw jałowy /1 op. zawierający:

- kompresy z gazy 12 Warst. 17 nit.10 x 10 z nitką Rtg x 40 

szt/op;związane nitką

-serwety z gazy 17nit. 4 warst. rozm. 45 x 45 +/- 1 cm ,Z 

kontrastem Rtg i tasiemką- 10szt/op

-tupfery z gazy 17 nit. ,kule lub fasolki 9,5 cm x 9,5 cm z 

kontrastem rtg 5 szt. zapakowane w dodatkową torebkę 

foliowo-papierową lub papierową;

Wszystkie elementy zestawu zapakowane w torebkę 

foliowo-papierową, sterylizowane parą wodną ; wyrób z 

gazy 17 nitkowej zgodne z normą PN 14079 - potwierdzone 

kartą danych technicznych

op.

60



Zestaw opatrunków do dializ , do 

podłączenia i rozłaczenia HD na przetoce/ 

jałowy zestaw/ pakiet ;   Całość 

zapakowana w opakowanie papierowo-

foliowe typu miękki blister opatrzone w 

etykietę z min. dwoma metkami 

samoprzylepnymi informującymi o kodzie 

wyrobu, serii, dacie ważności, identyfikacji 

wytwórcy.

Zestaw jałowy do podłączenia /1 op. zawierający:

- kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm - 

6 szt

-serweta włókninowa foliowana 35 cm x 50 cm - 1 szt       -

przylepiec włokninowy z perforacją 2 x 15 cm - 4 szt ,  

opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5-6 cm x 8 cm - 

2 szt; do mocowania kaniul                                                 - 

rękawice lateksowe bezpudrowe - rozmiar do wyboru , w 

zalezności od potrzeb zamawiajacego S,M,L - 2 szt        

Zestaw jałowy do rozłaczenia 1op.zawiera:                       -

kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe 7,5cmx7,5 cm- 

4szt - rękawice lateksowe bezpudrowe - rozmiar do wyboru 

, w zalezności od potrzeb zamawiajacego S,M,L - 2 szt        - 

rękawica winylowa bezpudrowa r. L-1 szt.                       - 

opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5 x 7-8 cm - 2 

szt                                  

op.

2810

12.

Zestaw opatrunków do dializ , do 

podłączenia i rozłaczenia  HD na cewniku / 

jałowy zestaw/     Całość zapakowana w 

opakowanie papierowo-foliowe typu miękki 

blister opatrzone w etykietę z min. dwoma 

metkami samoprzylepnymi informującymi o 

kodzie wyrobu, serii, dacie ważności, 

identyfikacji wytwórcy.

Zestaw jałowy do podłączenia i rozłaczenia  /1 op. 

zawierający:

- kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm - 

6 szt                                                                               -

przylepiec włokninowy z perforacją 2 x 15 cm - 1 szt ,     -

kompresy włókninowe 30 g 4 warstwowe 10cm x 10 cm - 4 

szt                                                                                     - 

rękawice lateksowe bezpudrowe - rozmiar do wyboru , w 

zalezności od potrzeb zamawiajacego S,M,L - 4 szt        -

serweta włókninowa 40 x 45 cm z wycięciem 20 cm- 1 szt 

op.

1410

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 76

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.

Naturalny podkład pod gips z bawełny lub wiskozy,hypoalergiczny , przepuszcza 

powietrze, odprowadzająca wilgoć,jako materiał 

wyściełający pod opatrunki gipsowe 12cm x 3m

szt

1200

2.

Opatrunek z wkładem chłonnymi ,,z 

przecięciem i otworem O

jałowy, samoprzylepny, wykonany z włókniny 

hydrofobowej,, część klejaca na kleju akrylowym, 

hypoalergicznym; wkład chłonny powleczony siateczką 

zapobiegajaca przywieraniu do rany; rozmiar 8-10 cmx 8-10 

cm , pakowane pojedyńczo (próbka 1 op. )

szt

300

***wszystkie wyroby medyczne z gazy opisane w powyższym pakiecie  muszą być zgodne z normą PN 14079 , do oferty należy 

również dołączyć rtaport walidacji procesu sterylizacji parą wodną

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki;  Wyroby farmaceutyczne



3.

Przylepiec foliowy, hypoalergiczny, 

wodoodporny , z przezroczystej folii 

polietylenowej , z makroperforacją na całej 

powierzchni umozliwiającą dzielenie bez 

uzycia nozyczek wdzłuż i w poprzek , klej 

akrylowy bez zawartości tlenku cynku , 

kauczuku i lateksu 

rozmiar 2,5 cm x 9,14 m ; do mocowania opatrunków 

pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek

szt

500

4.

Przylepiec foliowy , hypoalergiczny, 

wodoodporny , z przezroczystej folii 

polietylenowej , z makroperforacją na całej 

powierzchni umozliwiającą dzielenie bez 

uzycia nozyczek wdzłuż i w poprzek , klej 

akrylowy bez zawartości tlenku cynku , 

kauczuku i lateksu 

rozmiar 5,0 cm x 9,14 m; do mocowania opatrunków 

pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek

szt.

200

5.

Sterylna, wchłanialna gąbka 

hemostatyczna; rejestr jako wyrób 

medyczny lub produkt leczniczy

70-80 x 50 x 10 mm   x 1 sz, dopuszczona do kontaktu z 

tkankami, błoną śluzową, samodegradująca 

się/wchłanialna; opakowanie bezpośrednie  z folią 

zabezpieczającą z "skrzydełkiem" umożliwiającym łatwe 

otwarcie opakowania bezpośredniego, bez naruszenia 

sterylności gąbki.

szt

220

6.

Paski do zamykania ran, jałowe, 

samoprzylepne, wykonane z wzmocnionej 

nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte 

klejem akrylowym

38 mm x 6 mm  6 szt./op op

200

7.

Paski do zamykania ran, jałowe, 

samoprzylepne, wykonane z wzmocnionej 

nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte 

klejem akrylowym

75 mm x 3 mm 5 szt./op op

100

8.

Paski do zamykania ran, jałowe, 

samoprzylepne, wykonane z wzmocnionej 

nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte 

klejem akrylowym

75 mm x 6 mm 3 szt./op op

200

9.

Hemostatyczny plaster poiniekcyjny Opatrunek poiniekcyjny, jałowy wykonany z folii PE w 

kolorze cielistym z perforacją 0,3 mm na całej powierzchni, 

z nieprzywierającym centralnie umieszczonym wkładem z 

mieszaniny wysokochłonnych włókien wiskozowych. 

Opatrunek pakowany w opakowanie papier/papier po 1 szt., 

rozmiar 3,1cmx7,2cm. Opakowanie zbiorcze a’100 szt.

op

100

10.

Taśma chirurgiczna (druga skóra); 

poliuretanowa przeźroczysta, 

paroprzepuszczalna, wodoodporna

Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana  z folii PU, 

niejałowa. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru 

silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą 

precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Wodoodporna, 

trójstopniowy system aplikacji, Opakowanie- kartonik- 

dyspenser. Rozmiar 5 cm x 10 m. 

op.

16



11.

Taśma chirurgiczna (druga skóra); 

poliuretanowa przeźroczysta, 

paroprzepuszczalna, wodoodporna

Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana  z folii PU, 

niejałowa. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru 

silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą 

precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Wodoodporna, 

trójstopniowy system aplikacji, Opakowanie- kartonik- 

dyspenser. Rozmiar 10 cm x 10 m. 

op.

40

12.

Taśma chirurgiczna (druga skóra); 

poliuretanowa przeźroczysta, 

paroprzepuszczalna, wodoodporna

Taśma chirurgiczna, opatrunkowa wykonana  z folii PU, 

niejałowa. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru 

silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą 

precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek. Wodoodporna, 

trójstopniowy system aplikacji, Opakowanie- kartonik- 

dyspenser. Rozmiar 15 cm x 10 m. 

op

25

Przylepiec jedwabny, hypoalergiczny przylepiec ze sztucznego jedwabiu, można je dzielić wzdłuż 

i w poprzek bez użycia nożyczek ;elastyczny, dopasowujący 

się do kształtów ciała, zapewniający swobodę ruchów 

,przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej; rozmiar 2,5 

cm x 9-10 m

szt

180

13.

Przylepiec włókninowy z perforacją, 

hypoalergiczny, wodoodporny , z 

makroperforacją na całej powierzchni 

umozliwiającą dzielenie bez uzycia 

nozyczek wdzłuż i w poprzek , klej akrylowy 

bez zawartości tlenku cynku , kauczuku i 

lateksu 

rozmiar 2,5 cm x 9,14 m ; do mocowania opatrunków 

pierwotnych, stabilizacja, mocowanie drenów, rurek

szt

300

RAZEM 0,00 0,00

Grupa  77

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Paracetamol rozt. Do iniekcji 10 mg/ml a 100ml x 10  fl. op. 250

2.
Paracetamol rozt. Do iniekcji 10 mg/ml a 50 ml x 10  fl. op.

40

3.
Metronidazole roztwór do wstrz. doż. i wlewu kropl.500 mg/100 ml fl./op.  Z  

2 portami do podłączenia x 1 fl.

fl.
10000

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 78

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Amikacin   250 mg/100 ml (2,5mg/ml) 250 mg/100 ml  - roztwór gotowy do infuzji,op.stojące  z 2 

portami sterylnymi

fl.

60

2.
Amikacin  1000 mg/100 ml (10mg/ml) 1000mg/100 ml  - roztwór gotowy do infuzji,op.stojące  z 2 

portami sterylnymi

fl.

160

33692100-8 Roztwory do wstrzykiwań

33600000-6 / 33692100-8/33651100-9/ 33692500-2  Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego,  Płyny dożylne



3.

Amikacin  500 mg/100 ml (5mg/ml) 500 mg/100 ml  - roztwór gotowy do infuzji,op.stojące  z 2 

portami sterylnymi

fl.

1000

4.
Gentamicin  240 mg/80 ml (3mg/1ml) roztwór gotowy do infuzji a 80 ml op.stojące  z 2 portami 

sterylnymi

fl.

500

5.
Gentamicin 80 mg/80 ml (1mg/1ml) roztwór gotowy do infuzji a 80 ml op.stojące  z 2 portami 

sterylnymi

fl.

600

6.
Ibuprofen inj. Ibuprofen 600mg/100 ml x 100 ml/fl, roztwór gotowy do 

infuzji op.stojące z 2 sterylnymi portami

fl.

600

7.
Ibuprofen inj. Ibuprofen 200mg/100 ml x 100 ml/fl, roztwór gotowy do 

infuzji op.stojące z 2 sterylnymi portami

fl.

200

8.
Ibuprofen inj. Ibuprofen 400mg/100 ml x 100 ml/fl, roztwór gotowy do 

infuzji op.stojące z 2 sterylnymi portami

fl.

600

9.
KCl roztwory 0,15%  z Glukozą 5% roztwór gotowy do infuzji 0,15% Kcl - 500ml op.stojące  z 2 

portami sterylnymi

fl.
50

10.
KCl roztwory 0,15%  z NaCl 0,9% roztwór gotowy do infuzji 0,15% KCl - 500ml op.stojące  z 2 

portami sterylnymi

fl.
50

11.
KCl roztwory 0,3%  z Glukozą 5% roztwór gotowy do infuzji 0,3% Kcl - 500ml op.stojące  z 2 

portami sterylnymi

fl.

120

KCl roztwory 0,3%  z NaCl 0,9% roztwór gotowy do infuzji 0,3% KCl - 500ml op.stojące  z 2 

portami sterylnymi

fl.

1200

12.
Tobramycin 240mg/80 ml  (3 mg/ml ) roztwór gotowy do infuzji a 80 ml op.stojące  z 2 portami 

sterylnymi

fl.

100

13.
Tobramycin 360mg/120 ml  (3 mg/ml ) roztwór gotowy do infuzji a 120 ml op.stojące  z 2 portami 

sterylnymi

fl.

120

14.
Tobramycin 80mg/80 ml  (1 mg/ml ) roztwór gotowy do infuzji a 80 ml op.stojące  z 2 portami 

sterylnymi

fl.

60

RAZEM 0,00 0,00

Grupa  79

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

ilość cena j. Netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Kompresy włókninowe 4-warstwowe Z hydrofilowej włókniny ,gramatura niemniejszej niż 

30g/m2, o wymiarach 5 cm x 5cm sterylne, miękkie, bardzo 

chłonne,  pakowane po 2-3szt / op  sterylizowane parą 

wodną (PRÓBKA-1 op kompresu); opakowanie 

bezpośrednie z wolnymi "skrzydełkami "(co najmniej 0,5- 1 

cm) oraz piktogramem (strzałką) wskazujaca kierunek 

otwarcia - umożliwiające łatwe otwarcie opakowania z 

zachowaniem sterylnosci wyrobu medycznego

szt.

400000

RAZEM 0,00 0,00

GRUPA 80

Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

10 % roztwór aminkowasów do infuzji, 

kompletny pod wzgledem aminkwasów (20 

aminokwasów  ,zwiekszona zawartość 

tauryny)

10% a 100 ml – roztwór do iniekcji x 1 fl

zarejestrowany do zywienia pozajelitowego niemowląt,

noworodków (w tym wcześniaków)

fl 

40

33600000-6/ 33692500-2/ 33692200-9 Produkty farmaceutyczne, Płyny dożylne; produkty do żywienia pozajelitowego

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki;  Wyroby farmaceutyczne



2.

Glucosum * 5% Glucosum a 100ml opakowanie

Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi

szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się, bez PCV

szt.

600

3.

Glucosum * 10% Glucosum a 250ml opakowanie

Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi

szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

300

4.

Glucosum * 10% Glucosum a 500ml opakowanie

Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi

szczelne połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt

300

5.

Glucosum* 5% inj.Glucosum a 250ml, opakowanie z dwoma portami

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV

szt

700

6.

Glucosum* 5% inj. Glucosum a 500ml op.

,opakowanie z dwoma portami

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV

szt

2600

7.

Glucosum+natrium chloratum * 5% Glucosum + 0,9% Natrium chloratum 2:1 a 500ml,

Opakowanie z dwoma sterylnymi membranami/portami , 

zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się

szt.

300

8.

Glucosum+natrium chloratum * 5% Glucosum + 0,9% Natrium chloratum 2:1 a 

250ml,opakowanie

Z dwoma sterylnymi membranami/portami , zapewniającymi 

szczelne

Połączenie z wszystkimi rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się,

szt.

500

9. Mannitol 15% * 15 %roztwór mannitolu  a 100 ml  x 1 fl/worek szt 1000

10. Mannitol 15% * 15 %roztwór mannitolu  a 250 ml x 1  fl/worek szt 540

11. Natrium chloratum 0,9% Natrium chloratum jałowy  a 3000ml worek szt. 900



12.

Natrium chloratum  * 0,9% inj. NaCl a 500ml opakowanie z dwoma portami

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV

szt.

20000

13.

Natrium chloratum * 0,9% inj. NaCl a 100ml opakowanie z dwoma portami

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV

szt.

28000

14.

Natrium chloratum * 0,9% inj. NaCl a 250ml opakowanie z dwoma portami

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV

szt.

7000

15.

Natrium chloratum 0,9% sol. Jałowy roztwór do irygacji ,

stosowany do oczyszczania powierzchni ciała,ran,

płukania opatrunków,

do moczenia instrumentów chirurgicznych,

w butelce odkręcanej po 500 ml

szt.

1200

16.

Płyn hipertoniczny wieloelektrolitowy z 

glukozą a 1000 ml

hipertoniczny roztwór elektrolitów i glukozy o ph w zakresie 

4,5-6,5, osm ok 402 mosm/l, zawierjacy w przeliczeniu na 

litr : 50 g glu, 40 mmol Na+, 20 mmol K+, 1,5 mmol Mg2+, 

40 mmol Cl-, jony octanowe,Opakowanie 

Samoopróżniające się, nie zawierające PCV

szt.

1200

17.

Płyn wieloelektrolitowy *  nie zawierający mleczanów oraz jonów Ca ,izotoniczny, 

zbilansowany,a 1000ml op. z dwoma portami

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV

szt

5000

18.

Płyn wieloelektrolitowy *  nie zawierający mleczanów oraz jonów Ca ,izotoniczny, 

zbilansowany,a 500ml op. z dwoma portami

Zapewniającymi szczelne połączenie z wszystkimi 

rodzajami zestawów

do przetoczeń dostępnymi na rynku.

Opakowanie Samoopróżniające się, nie zawierające PCV

szt.

13000



19.

Preparat zawierający zestaw witamin

Rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach; 

suplementacja/ dodatek do zywienia 

pozajelitowego lub do podania w glu lub 

0,9% NaCl

Jałowy liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i 

infuzji,

fiolka zawierająca 750 mg proszku/liofilizatu x 10 szt

op.

50

20.
Przyrząd do nakłucia portu iniekcyjnego w 

worku Viaflo

Przyrząd  z filtrem 0,2 μm  do dostrzykiwania i podaży 

płynów, leków i żywienia do worka Viaflo, system 

zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem się igły 

szt.
600

21.

Worek trzykomorowy do żywienia 

pozajelitowego  do podawania  centralnie o 

pojemności 1000ml,  z elektrolitami

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego ,

zawierający,elektrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję 

tłuszczową

(80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego).

Zawartości azotu 12 g i energia niebiałkowa ok. 640 kcal, 

szt.

60

22.

Worek trzykomorowy do żywienia 

pozajelitowego  do podawania centralnie o 

pojemnośći 1000 ml z elektrolitami

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego  do 

podawania  centralnie ,

zawierający: elektrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję 

tłuszczową

(80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego),zawartości azotu 

8 -9 g ,

energia całkowita 1000-1100 kcal, objętośc 1000 ml.

Stosunek energii pozabiałkowej do azotu poniżej 100

szt.

242

23.

Worek trzykomorowy do żywienia 

pozajelitowego  do podawania centralnie o 

pojemnośći 1500 ml

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego  do 

podawania  centralnie ,

zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową

(80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego),zawartości azotu 

13 -14 g ,

energia całkowita 1500-1600 kcal, objętośc 1500 ml.

Stosunek energii pozabiałkowej do azotu poniżej 100

szt.

200

24.

Worek trzykomorowy do żywienia 

pozajelitowego  do podawania centralnie o 

pojemnośći 650 ml z elektrolitami

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego  do 

podawania centralnie ,

zawierający elekttrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję 

tłuszczową

(80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego),

zawartości azotu 7-8 g i energia calkowita ok.620 kcal,

objętośc 650 ml. 

szt.

200

25.

Worek trzykomorowy do żywienia 

pozajelitowego  do podawania obwodowo 

lub centralnie o pojemności 1500ml ,z 

elektrolitami

Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego  ,

zawierający,elektrolity, aminokwasy, glukozę i emulsję 

tłuszczową

(80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego).

Zawartości azotu 6 g i energia niebiałkowa ok. 900 kcal,

objętośc 1500 ml, współczynnik Q ok. 150

szt.

30

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 81

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa, nr. kat

1. Butelki szklane 200ml, Ø 28mm szt. 60

2.
Butelki szklane 100ml,Ø22mm ,(foto.1), Ø 

28mm

szt.
300

3. Butelki szklane 20ml, Ø18mm (foto.1) szt. 500

4. Butelki szklane 1000ml, Ø 28mm szt. 300

5. Butelki szklane 500ml, Ø 28mm szt. 300

6. szt. 120

* W przypdku zaoferowania opakowań typu worek, należy dostarczyc podstawki i koszyki do ich przechowywania 

33695000-8 Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne

Butelki szklane 250ml, Ø 22lub 28mm



7. Nakrętki plastikowe na butelki Ø 32 X 100 sz op. 2

8. Nakrętki plastikowe na butelki Ø22mm X 100 sz op. 4

9.
Nakrętki plastikowe na butelki Ø28mm X 100 sz op.

6

10.

Nakrętki plastikowe na butelki z 

zakraplaczem Ø18mm

szt

50

11.
Opakowanie apteczne „100” do maści na 

100g

, pudełko z zakręcanym wieczkiem szt
60

12.
Opakowanie apteczne „200” do maści na 

200g

, pudełko z zakręcanym wieczkiem szt
30

13.
Opakowanie apteczne „50” do maści na 

50g

,pudełko z zakręcanym wieczkiem szt.
30

14.
Torebki recepturowe białe 10-12 x 17-20cm 

x 100 szt.

op.
12

15.
Podkładki pergaminowe Podkładki pergaminowe – krążki,Służą do ważenia 

substancji recepturowych o śred. 10 cm x 100 szt

op.
4

16.
Podkładki pergaminowe Podkładki pergaminowe – krążki,Służą do ważenia 

substancji recepturowych o śred. 14 cm x 50 szt

op.
6

RAZEM 0,00 0,00

GRUPA 82

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

Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Insulina izofanowa, ludzka długo 

działająca, humulin n

 zawiesina NPH do wstrzykiwań, 5 wkładów a 3 ml,na 

życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, 

pasujący  pen/wstrzykiwacz do insuliny

op.

3

2. Insulina ludzka rozpuszczalna,szybko 

działająca, humulin r

5 wkładów 3 ml, na życzenie zamawiającego należy 

dostarczyć odpowiedni, pasujący  pen/wstrzykiwacz do 

op. 5

3.

Mieszanka insuliny ludzkiej :zawiera: 30% 

insuliny rozpuszczalnej, 70% insuliny 

izofanowej

5 wkładów 3 ml, na życzenie zamawiającego należy 

dostarczyć odpowiedni, pasujący  pen/wstrzykiwacz do 

insuliny

op.

6

4.

Mix insulinowy/analog insuliny luszkiej : 25 

% z roztworu insuliny lispro i w 75 % z 

zawiesiny protaminowej , humalog 25

zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 5 wkładów 3 ml , na 

życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, 

pasujący  pen/wstrzykiwacz do insuliny

op.

4

5.

Mix insulinowy/analog insuliny luszkiej : 50 

% z roztworu insuliny lispro i w 50 % z 

zawiesiny protaminowej , humalog 50

zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 5 wkładów 3 ml, na 

życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, 

pasujący  pen/wstrzykiwacz do insuliny

op.

5

6.

Insulina glargine, analogiem insuliny 

ludzkiej o przedłużonym czasie działania, 

wytwarzanym metodą rekombinacji DNA

 10 wkładów x100 j./ml po 3 ml, roztwór do wstrzykiwań we 

wkładzie; na życzenie zamawiającego należy dostarczyć 

odpowiedni, pasujący  pen/wstrzykiwacz do insuliny

op.

6

7.
Szybko działający analog insuliny ludzkiej -

insuliny lispro 

300j.m/3 ml x 10 wkładów (300 j.m insuliny lispro), roztwór 

do wstrzykiwań

op.
5

33600000-6/ 33615100-5 Produkty farmaceutyczne; Insulina



8.

Szybko działający analog insuliny ludzkiej -

insuliny lispro (otrzymywanej metodą 

rekombinacji DNA E. coli). humalog

 100 j./ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie ,każdy wkład 

zawiera 3 ml, co odpowiada 300 j. insuliny lispro;na 

życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, 

pasujący  pen/wstrzykiwacz do insuliny x 5 wkładów

op.

6

RAZEM 0,00 0,00

GRUPA 83***

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa, nr. kat

1.

Zestaw opatrunkowy piankowy mały, do 

podciśnieniowej terapii ran, kompatybilny z 

systemem pompy extirCare 2400(szpital 

posiada taką pompę)

zestaw opatrunków składający się:1 opatrunek piankowy 

(gąbka) o wym. 10 x 7,5 x 3 cm,

1 folia samoprzylepna 34 x 32 cm,

1 kopuła  ssąca  z przewodem łączącym(dren 2 m) i 

klamrą,1 papierowa linijka, 

szt.

20

2.

Zestaw opatrunkowy piankowy duży, do 

podciśnieniowej terapii ran, kompatybilny z 

systemem pompy extirCare 2400(szpital 

posiada taką pompę)

zestaw opatrunków piankowy składający się:1 opatrunek 

piankowy (gąbka) o wym. 25 x 16 x 3 cm,2 folie 

samoprzylepne o wym. 34 x 32 cm,

1 kopuła ssąca z przewodem łączącym ( dren 2 m) i 

klamrą,1 papierowa linijka, 

szt.

10

3.

Opatrunek z wkładem gazowym  z 

zestawem przewodów o długości 2 m, do 

podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z 

systemem pompy do podciśnieniowej 

terapii extirCare 2400

opatrunek płaski , owalny  Rozmiar opatrunku 12 cm x 13 

cm. Wielkość gazy, wkładu na opatrunku 5 cm x 6 cm, + 

paski uszczelniające

szt.

20

4.

Opatrunek z wkładem gazowym  z 

zestawem przewodów o długości 2 m, do 

podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z 

systemem pompy do podciśnieniowej 

terapii extirCare 2400

opatrunek płaski , owalny, mały tj  Rozmiar opatrunku 15,7 

cm x 16,8 cm. Wielkość gazy, wkładu na opatrunku 8 cm x 

10 cm, + paski uszczelniające

szt.

40

5.

Opatrunek z wkładem gazowym  z 

zestawem przewodów o długości 2 m, do 

podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z 

systemem pompy do podciśnieniowej 

terapii extirCare 2400

Opatrunek płaski, owalny, duży tj. Rozmiar opatrunku 19,2 

cm x 27 cm. Wielkość gazy, wkładu na opatrunku 7,7 cm x 

15,2 cm, + paski uszczelniające

szt.

40

6.

Opatrunek z wkładem gazowym  z 

zestawem przewodów o długości 2 m, do 

podciśnieniowej terapii ran;kompatybilny z 

systemem pompy do podciśnieniowej 

terapii extirCare 2400

Opatrunek na obszar krzyżowy  

Wielkość wkładu - gazy na optrunku: 14,0cm x 12,5cm, + 

paski uszczelniające

szt.

30

7.

Rozgałęźnik Y, do opatrunków 

(wymienionych w poz.1-6 do terapii 

podciścieniowej;kompatybilny z systemem 

pompy do podciśnieniowej terapii extirCare 

2400

Rozgałęźnik Y,jałowy,Dostępny rozgałęźnik umożliwia 

użycie jednego urządzenia na kilku ranach jednocześnie

szt.

5

33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki;  Wyroby farmaceutyczne  



8.

Zbiornik o pojemności 100-300ml do 

pompy EC 2400

Zbiornik jednorazowy, Posiada wbudowany filtr węglowy, 

który zabezpiecza przed przykrym zapachem.

Wewnątrz zbiornika znajduje się substancja żelująca, która 

wiąże płyn i ogranicza możliwość jego wypłynięcia.

Urządzenie informuje o o stanie napełnienia zbiorniczka 

oraz konieczności jego wymiany

szt.

50

9.

Zbiornik o pojemności 400-800 ml do 

pompy EC 2400

Zbiornik jednorazowy, Posiada wbudowany filtr węglowy, 

który zabezpiecza przed przykrym zapachem.

Wewnątrz zbiornika znajduje się substancja żelująca, która 

wiąże płyn i ogranicza możliwość jego wypłynięcia.

Urządzenie informuje o o stanie napełnienia zbiorniczka 

oraz konieczności jego wymiany

szt.

20

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 84

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

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Enoxaparin sodium 20 mg x 10 ampułkostrzykawek op. 20

2. Enoxaparin sodium 40 mg x 10 ampułkostrzykawek op. 200

3. Enoxaparin sodium 60mg x 10 ampułkostrzykawka op. 100

4. Enoxaparin sodium 120mg/0,8 ml x 10 amułkostrzykawek op. 4

5. Enoxaparin sodium 150mg/ 1 ml x 10 amułkostrzykawek op. 4

6. Enoxaparin sodium 80 mg x10 ampułkostrzykawki op. 80

7. Enoxaparin sodium 300 mg x 1fiol.  Wielodawkowa op. 800

8.
Zestaw do podania roztworu z fiolki 

wielodawkowej - mini spike

Mini Spike Plus z filtrem bakteryjnym 0,45 mikrom z kolcem 

małym (mikro) x 1 szt

szt.
800

9.
Zestaw do podania roztworu z fiolki 

wielodawkowej - strzykawki

zestaw strzykawek precyzyjnych 1 ml kalibrowanych co 

0,01 ml z igłą x 10 szt

op.
800

RAZEM 0,00 0,00

GRUPA 85

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

Ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto

Wartość    

netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Długodziałający analog insuliny ludzkiej-

insulina degludec we wstrzykiwaczu 

fabrycznie napełnionym

300j.m/3 ml x 5 wstrzykiwaczy (300 j.m insuliny deglutec ), 

roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu , możliwość 

przechowywania w temp. Powyżej 8 st.C do 4 tygodni

op.

15

2. Igły do wstrzykiwaczy insulinowych igły  0,30x8 mm 30 G TW x 100 szt op. 25

3. Igły do wstrzykiwaczy insulinowych  0,25 x 6 mm 31 G TW  x 100 szt op. 20

4.

Insulina detemir,  długo działający analog 

insuliny ludziej 

100 j.m/ml x 10 wkładów po  3 ml,  na życzenie 

zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący  

pen/wstrzykiwacz do insuliny; 

op.

2

33600000-6/ 33621100-0  Produkty farmaceutyczne;Środki obniżające krzepliwość krwi

33600000-6/ 33615100-5 Produkty farmaceutyczne; Insulina

*** w przypadku zaoferowania opatrunków alternatywnych , spelniających wymagania SIWZ a niekompatybilnych z urzadzeniem do terapii podciśnieniowej ExtirCare 2400 ;wykonawca dostarczy w użyczenie na czas trwania 

umowy  urządzenie do terapii podciśnieniowej kompatybilne z zaoferowanymi opatrunkami. Urządzenie do terapii podciśnieniowej stanowi łasność wykonawcy ii zostanie zwrócone przez zamawiającego w terminie do 30 dni od 



5.

Insulina ludzka rozpuszczalna,szybko 

działająca,lek biologiczny; zgodna 

biologicznie /równowazna z Actrapid 

100 j.m/ml x 5 wkładów po  3 ml,  na życzenie 

zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący  

pen/wstrzykiwacz do insuliny; 

op.

7

6.

Mieszanka insuliny ludzkiej :zawiera: 30% 

insuliny rozpuszczalnej, 70% insuliny 

izofanowej;insulina dwufazowa,lek 

biologiczny  zgodna/równowazna 

biologicznie z ins. Mixtard 

zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 10 wkładów 3 ml , na 

życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, 

pasujący  pen/wstrzykiwacz do insuliny

op.

20

7.

Mix insulinowy/analog insuliny ludzkiej : 50 

% z roztworu insuliny aspart i w 50 % z 

zawiesiny protaminowej , lek biologiczny 

równoważny z Novomix

zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 10 wkładów po  3 ml, na 

życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, 

pasujący  pen/wstrzykiwacz do insuliny

op.

2

8.

Mix insulinowy/analog insuliny luszkiej : 30 

% z roztworu insuliny aspart i w 70 % z 

zawiesiny protaminowej , 

zawiesina do wstrz.(100 j.m./ml) - 10 wkładów 3 ml , na 

życzenie zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, 

pasujący  pen/wstrzykiwacz do insuliny

op.

20

9.

O średnio długim czasie działania  insulina 

ludzkaj -insulina bazowa; lek biologiczny 

równoważny z \Insulatard

100 j.m/ml x 5 wkładów po  3 ml,  na życzenie 

zamawiającego należy dostarczyć odpowiedni, pasujący  

pen/wstrzykiwacz do insuliny; 

op.

3

10.

Insulina asprat ultraszybko działająca we 

wstrzykiwaczu fabrycznie napełnionym

300 jm/3 ml insuliny aspart  x 5 wstrzykiwaczy /op op.

10

11.
Insulina asprat szybko działająca w fiolce 100jm. /ml a 10 ml /fiolka/op. (1000j,m insuliny aspart w 10 

ml),podanie inj. i.s., i.v 

op.
60

12.

Szybko działający analog insuliny ludzkiej -

insuliny aspart

300j.m/3 ml x 10 wkładów (300 j.m insuliny aspart ), roztwór 

do wstrzykiwań;na życzenie zamawiającego należy 

dostarczyć odpowiedni, pasujący  pen/wstrzykiwacz do 

insuliny; możliwość przechowywania w temp. Powyżej 8 

st.C do 4 tygodni

op.

12

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 86

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ nr. kat

1.
Teofilina kaps. Twarde  o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x30 

kaps.

op
40

2.
Teofilina kaps. Twarde o przedłużonym uwalnianiu 200 mg x30 kaps. op

90

3. Dapagliflozyna  30 mg 10 mg dapagliflozyny w tabl .x 30 tabl. Powlekanych op. 20

4.
Budesonidum (0,25 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany min. w  

zapaleniu oskrzeli, leczeniu astmy;do nebulizacji

op
40

5.

Budesonidum (0,5 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany do stosowania  

min. w  zapaleniu oskrzeli, leczeniu astmy;do nebulizacji

op

10

6.

Budesonidum 0,125 mg/ml a 2 ml x 20 amp. / zarejestrowany min. W 

leczeniu zapalenia oskrzeli , leczeniu astmy , do nebulizacji

op.

20

7. Tikagrelor, tabl. powl.  90 mg x 56 szt  90 mg x 56 szt tabletki powlekane op. 2

RAZEM 0,00 0,00

33600000-6/ 33621100-0 / 33670000-7 Produkty farmaceutyczne;Środki obniżające krzepliwość krwi ; Środki lecznicze dla układu oddechowego 



Grupa 87

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

ilość Cena j. netto % VAT

Cena j. 

brutto Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Acidum tranexamicum tabl. Powl  500 mg x 20 tabl op 15

2.
Acidum tranexamicum roztwór do wstrzykiwań dożylnych 500 mg/5 ml  5 amp x 5 

ml

op.
100

3.
Ambroxol hydrochloride inhalacje roztw. do nebulizacji(15 mg/2ml) - but. 100 ml op

20

4. Betaksolol 20 mg x 28 tabl. Powl.op. op. 7

5. Dekstrometorphan 15 mg x 20 tabl. op. 80

6. Drotaverine hydlochloride 40 mg x 20 tabl. op. 80

7. Drotaverine hydrochloride 80 mg x 20 tabl. op. 150

8. Drotaverine hydrochloride Inj. 40 mg/2 ml x 5 amp. op. 300

9. Sotalol 80 mg x 30 tabl. op. 16

10.

Wodorotlenek magnezu,

Wodorotlenek glinu

w tabletce 350-450mg wodorotlenku magnezu i 400mg 

wodorotlenku glinu,

Lek zobojętniający kwas solny i osłaniający błonę śluzową, 

x 40 tabl.w op.

op.

25

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 88

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

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.
Povidon jodowany 1 % roztwór wodny na 

skórę

Roztwór na skórę,100 mg/ml powidonu jodowanego. a 1000 

ml/but/op.

op.
12

2. Bencyklan 100 mg x 60 tabl op. 3

3. Glyceryl trinitrate aerozol do stos. podjęzykowego 400 µg/dawkę op. 15

4. Carvedilol 6,25 mg x 30 tabl. op. 40

5. Carvedilol 12,5 mg x 30 tabl op. 30

6. Carvedilol 25 mg x 30 tabl op. 15

7.

Siarczan żelaza (II) 100 mg jonów żelaza x 50 tabl. o modyfikowanym 

uwalnianiu ,

Z dodatkiem vit.C

op

50

8. Klozapina 25 mg x 50 tabl./op. op. 10

9. Klozapina 100 mg x 50 tabl./op. op. 4

10. Methyldopa tabl. 250 mg x 50 op. 30

11.

Potasu chlorek 600 mg chlorku potasu w 1 kaps = 8 mmol /315 mg onów K 

/ kapsułki o przedłuzonym uwalnianiu x 100 szt 

op

200

12. Quetiapinum tabl.powlekane 100 mg x 60 szt./op op. 30

13. Quetiapinum tabl.powlekane 25 mg x 30 szt./op op. 200

14.
Polyvidonum iodinatum

 100 mg/g x 20g maść op.
20

15. Lidocain aerozol, roztwór 10 % (100 mg/g) x 38 g op. 45

16. Amantadyna chlorowodorek amantadyny 100 mg x 50 kaps. op. 30

33600000-6/ 33692100-8/  Produkty farmaceutyczne; Roztwory do wstrzykiwania; 

33600000-6/ 33690000-3 ;  Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze;



17. Nitrendipine tabl. 10 mg x 60 szt/op. op. 50

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 89

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

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1. Amiodarone roztwór do wstrz. 50 mg/ml a 3 ml x 5 amp. op. 30

2. Celecoxib 200 mgx 30 kaps op. 10

3. Donepezil 5 mg x 28 tabl. op. 4

4. Doxazosyna 2 mg x 30 tabl. op. 50

5. Doxazosyna 4 mg x 30 tabl. op. 30

6. Doxazosyna 4 mg x 30 tabl. O zmodyfikowanym uwalnianiu (XL) op. 40

7. Duloxetine 30 mg x 28 kaps.dokelit. op. 4

8. Duloxetine 60 mg x 28 kaps.dokelit. op 4

9. Etorykoksyb 60 mg x 30 tabl. op. 30

10. Etorykoksyb 30 mg x 30 tabl. op. 10

11. Famotydyna tabletki 40 mg x 30 tabl. op 80

12. Famotydyna tabletki 20 mg x 30 tabl. op. 60

13. Gentamicin sulphate roztwór do wstrz.dom.i doż.oraz wlewu kropl.80 mg/2mlx10 op. 40

14.
Kandesartan

(cyleksetyl kandesartanu)

16 mg x 28 tabl op
20

15.
Kandesartan

(cyleksetyl kandesartanu)

8 mg x 28 tabl op
20

16. Lanzoprazol kaps. 30mg x 28 kaps op. 15

17. Lanzoprazol kaps 15mg x 28 kaps. op. 25

18. Levofloxacinum Tabl. 500 mg x 10 tabl. op. 30

19. Losartanum 50 mg x 28 tabl.powl op. 10

17. Losartanum + hydrochlorotiazyd 50 mg +12,5 mg x 28 tabl. op. 10

18. Pregabalin 150 mg x 28 kaps.twardych op 10

19. Pregabalin 75 mg x 28 kaps.twardych op. 25

20. Sertralinum 50 mg x 28 tabl. op. 40

21. Sulfasalazine tabl 500 mg x 100 tabl. Dojelitowe EN ! op. 24

22. Sulfasalazine tabl 500 mg x 50 tabl.powlekane (niedojelitowe) op. 15

23.
Tamsulosini hydrochloridum 0,4mg chlorowodorku tamsulosyny x 30 tabl. O 

przedłużonym uwalnianiu

op.
30

24. Telmisartan 80 mg x 28 tabl op 20

25. Telmisartan 40 mg x 28 tabl op. 10

26. Thiethylperazine tabl. powl. 6,5 mg x 50 op. 15

27. Thiethylperazine czopki 6,5 mg x 6 op. 70

28. Thiethylperazine roztwór do wstrzykiwań 6,5 mg/ml x 5 amp. 1 ml op. 30

29. Valsartan Tabl. 160 mg x 28 tabl op. 20

30. Valsartan Tabl. 80 mg x 28 tabl. op. 15

31. Valsartan +hydrochlorotiazyd 160 mg +12,5 mg tabl. X 28 tabl. op. 10

32. Valsartan +hydrochlorotiazyd 80 mg +12,5 mg tabl. X 28 tabl. op. 10

33.
Valsartan+amlodypina+ hydrochlorotiazyd 1 tabl. zawiera: 5 mg amlodypiny, 160 mg walsartanu, 12,5 

mg hydrochlorotiazydu x 28 tabl. /op.

op.
30

33600000-6/ 33690000-3 ;  Produkty farmaceutyczne; Różne produkty lecznicze;



RAZEM 0,00 0,00

Grupa 90

Lp.
Nazwa opis j.m.

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa, nr. kat

1. Nr 5/0 igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm sasz. 36

2. Nr 4/0 igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 72

3. Nr 3/0 igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 360

4. Nr 3/0 igła 30 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 160

5. Nr 2/0 igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnaca 70-75cm szsz. 540

6. Nr 2/0 igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm sasz. 120

7. Nr 2/0 igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm sasz. 120

8. Nr 2/0  igła 76 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm sasz. 600

9. Nr 0 igła 43mm, 1/2koła okrągła 70-75cm sasz. 36

10. Nr 2/0 bez igły 140-150cm sasz. 120

11. Nr 0 bez igły 140-150cm sasz. 300

12. Nr 0 igła 30 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm sasz. 120

13. Nr 0 igła 26 mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm sasz. 36

14. igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm sasz. 360

15.
Nr 0 igła 37 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca wzmocniona 90-100cm

sasz. 36

16. Nr 2 igła 40 mm, 1/2koła okrągła 90-100cm sasz. 800

17. Nr 2 igła 43 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm szsz. 500

18. Nr 1 igła 37 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm sasz. 300

19.
Nr 0

igła 37mm, 1/2koła okrągła wzmocniona przeciwzakłuciowa 

90cm bezbarwna
sasz. 36

20.
Nr 1

igła 30 mm, 1/2koła okrągła, podwójnie wzmocniona 90-

100cm 
sasz. 36

21.
Nr 1

igła 30 mm, haczykowata typu J, okrągła z krótkim tnacym 

końcem, 70-75cm 
sasz. 72

22. Nr 3/0 igła 22 mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm sasz. 36

23.

Nr 2/0 igła 26 mm, 1/2koła okrągła 70-75cm

sasz. 36

24. Nr 2 igła 40 mm, 1/2koła odwrotnie tnąca 90-100cm sasz. 36

25.
Nr 1

igła 43 mm, 1/2koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 

90-100cm
sasz. 36

26.
Nr 3/0

igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca z zakończeniem micro-

point  70-75cm bezbarwna
sasz. 36

27. Nr 3/0 igła 26mm, 1/2koła okrągła,70-75cm sasz. 36

28. Nr 3/0 igła 22mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm sasz. 120

29. Nr 1 igła 40mm, 1/2koła okrągła,  90-100cm sasz. 160

33141121-4 Szwy chirurgiczne - Poz. 1-26, 31-35 Plecionka wchłanialna, powlekana 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) 50% stearynian wapnia. 

Średnia wytrzymałość węzła na rozciąganie w okresie początkowym 140%. Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite 56-70 dni., poz. 27- 30 szew 

wchłanialny pleciony, z poliglaktyny, powlekany poligliktyną i stearynianem wapnia, czas całkowitej absorbcji ok.42 dni, czas podtrzymywania tkankowego 5 dni - 50%, 10-14 dni - 

0%. Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.



30. Nr 1 igła 48mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm sasz. 180

31. Nr 0 igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnaca 70-75cm sasz. 36

32. Nr 2 igła 60mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm sasz. 36

33. Nr 2 igła 65mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm sasz. 200

34. Nr 2 igła 76mm, 1/2koła okrągła, 70-75cm sasz. 36

35. Nr 1 igła 48mm, 1/2koła okrągła, 90-100cm sasz. 36

36. Nr. 2 bez igły dł. nitki min. 150cm sasz. 150

37. Nr 2 igła 65mm, 1/2koła okrągła, 240cm pętla sasz. 24

38. Nr 1 igła 40mm wzmocniona, 1/2koła okrągła, 150cm pętla sasz. 24

39. Nr 1 igła 60mm wzmocniona, 1/2koła okrągła, 150cm pętla sasz. 24

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 91

Lp.
Nazwa opis j.m.

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa, nr. kat

1. Nr 3/0 igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm sasz. 540

2. Nr 2/0 igła 39 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm sasz. 540

3.
igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-

75cm igła 30 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm
sasz. 36

4. Nr 2 igła 90 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 100cm sasz. 72

5. Nr 4/0 igła 19 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm sasz. 36

6. Nr 4/0 igła 24 mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm sasz. 36

7. Nr 5/0 igła 20mm, 3/8koła odwrotnie tnąca, 70-75cm sasz. 36

8.
Nr 0

igła 30mm, 3/8koła odwrotnie tnąca dł, 40-50cm nić czarna, 

powlekana silikonem, pleciona
sasz. 72

9. Stapler skórny (1 magazynek =35 zszywek) powlekane teflonem magazyn 240

10. Narzędzia wielorazowe ze stali chirurgicznej do zdejmowania w/w zszywek szt 1

11.
Nr 2/0

igłą prosta 51mm odwrotnie tnąca dł. 45cm, dwa 

dwukolorowe klipsy
sasz. 200

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 92

Lp.
Nazwa opis j.m.

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa, nr. kat

1. Nr 2/0 igła 30 mm, 1/2 koła okrągła    75 cm sasz. 36

2. Nr 0 igła 30 mm, 1/2 koła okrągła     75 cm sasz. 36

3. Nr 1 igła 25 mm, 1/2 koła okrągła    75 cm sasz. 36

4. Nr 1 igła 37 mm, 1/2 koła okrągła   75 cm sasz. 72

5. Nr. 4/0 igła x 2  16mm 3/8 koła okrągła, 75 cm sasz. 36

6. Nr. 4/0 igła x 2  20mm 1/2 koła okrągła , 75 cm sasz. 36

7.
Niewchłanialny szew

do ładowalnego urządzenia do szycia i wiązania 

laparoskopowego dł 18 cm grubość nici 2/0
sasz. 12

RAZEM 0,00 0,00

33141121-4 Szwy chirurgiczne - Nić syntetyczna niewchłanialna poliamidowa (z wyłączeniem poz. 11 polipropylen). Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.  Poz. 9 

stapler  Poz. 10  ekstraktor.

33141121-4 Szwy chirurgiczne - Szew powlekany pleciony poliester niewchłanialny powleczony silikonem.  Dopuszcza się tolerancję długości igły +/- 1mm.



Grupa 93

Lp.
Nazwa opis j.m.

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa, nr. kat

1.

Stapler okrężny

jednorazowego użytku, zakrzywiony z łamanym trzpieniem, 

sterylny pakowany pojedynczo w rozmiarach 25; 28; 31; 33; 

34

szt 20

2.

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)

szt 20

3.

Szew kapciuchowy jednorazowego użytku 

– 65mm ze szwem poliamidowym o 

rozmiarze 2/0. Mocowanie 28 stalowymi 

zszywkami

Szew kapciuchowy jednorazowego użytku – 65mm ze 

szwem poliamidowym o rozmiarze 2/0. Mocowanie 28 

stalowymi zszywkami

szt 2

4. Urządzenie do szycia i wiązania laparoskopowego szt 1

5.
Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m² i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 15X15 

szt 2

6.
Siatka polipropylenowa monofilamentowa o 

ciężarze 96g/m² i rozmiarze porów 0,38 x 

0,38 mm 35X22

Siatka polipropylenowa monofilamentowa o ciężarze 96g/m² 

i rozmiarze porów 0,38 x 0,38 mm 35X22 szt. 2

7. Syntetyczna siatka 

z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna 

dootrzewnowa z wchłanialna warstwą hydrofilową 

zapobiegającą powstawaniu zrostów Warstwa hydrofilowa 

złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. 

Poliester o gramaturze 88g/m², grubość od 1,5mm do 2mm 

20X15 szt

1

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 94

Lp.
Nazwa opis j.m.

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa, nr. kat

1.
Klej tkankowy

a' 5x0,5ml do wszczepiania siatek i żylaków przełyku, 

sterylny, pakowany pojedynczo 
op 2

2. Wosk kostny dwuskładnikowy 70% wosk pszczeli, 30% wazelina; sztabka 2,95 sasz. 24

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 95

Lp.
Nazwa opis j.m.

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa, nr. kat

1. Klipsy naczyniowe, polimerowe, 

niewchłanialne w rozmiarze (L) 

pakowane w magazynku do wyboru przez zamawiającego 

po 4 oraz 6 sztuk. 20 magazynków w opakowaniu. 

szt 360

33141121-4 Szwy chirurgiczne - Staplery, szwy kapciuchowe i siatki przepuklinowe

33141121-4 Szwy chirurgiczne - Klej tkankowy i wosk kostny

33141121-4 Szwy chirurgiczne - Klipsy, klipsownice



2.

Dzierżawa na czas trwania 

wielorazowej klipsownicy laparoskopowej do klipsów 

polimerowych w rozmiarze (L ) Użyczona klipsownica jest 

własnością Wykonawcy i zostanie zwrócona w terminie do 

30 dni po wygaśnięciu umowy. Zamawiający posiada 

własną klipsownicę  Beryl Med Ltd., nr. kat. 0301-04LE . 

mies 12

3.

Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) 

i  L (duże)

zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie 

końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej 

długości (co prowadzi do uchwycenia struktury 

anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie 

zamykania klipsa). Wymiary: długość 7,9mm, rozwartość 

ramion: 8,1mm. 20x6 klipsów i Wymiary: długość 10,7mm, 

rozwartość ramion: 11mm.  sterylny

szt 720

4.

Dzierżawa na czas trwania umowy 

wielorazowych klipsownic kompatybilnych z w/w klipsami. 

Użyczone klipsownice są własnością Wykonawcy i zostaną 

zwrócone w terminie do 30 dni po wygaśnięciu umowy. 

Zamawiający posiada własną klipsownicę firmy Aesculap 

Chifa. 

mies 12

RAZEM 0,00 0,00

Grupa 96

Lp.
Nazwa opis j.m.

ilość Cena j. netto % VAT
Cena j. 

brutto
Wartość netto Wartość brutto

producent, nazwa 

handlowa/ EAN

1.

Siatka polipropylenowa 

80-85g/m2, wielkość porów 0,8mm -  do zabiegów metodą 

Rutkowa, dwuczęściowa, przestrzenna 3D, częścią płaską i 

różyczką, rozmiar: średni, głębokość korka 3,25cm, rozmiar 

siatki 5x10cm, sterylna, pakowana pojedynczo  

szt. 70

2.

Siatka polipropylenowa 

80-85g/m2, wielkość porów 0,8mm -  do zabiegów metodą 

Rutkowa, dwuczęściowa, przestrzenna 3D, częścią płaską i 

różyczką, rozmiar: duży, głębokość korka 3,75cm, rozmiar 

siatki 5x10cm, sterylna, pakowana pojedynczo  

szt. 10

RAZEM 0,00 0,00

data ……………………….

podpis oferenta …………..

33141121-4 Szwy chirurgiczne - Siatka polipropylenowa 


