
                    Pieczęć Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132 Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 1.2018 Materiały medyczne

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1
Igła injekcyjna typu ,,motylek" do nasiękowego podawania infuzji 0,7 

x 19 mm 
szt 50

2

Igły iniekcyjne j.u.0,3x12, 5x25, 0,5x40, 06x25, 06x30, 07x30, 07x40, 

0,8x40, 0,9x40 sterylne, cienkościenne o zwiększonym świetle 

pozwalającym na uzyskanie wyższych przepływów podczas iniekcji i 

pobierania leków, wykonane ze stali nierdzewnej,dobrze dopasowane 

do strzykawki, zaznaczone miejsce otwierania blistra.  Pakowane po 

100 sztuk

opak. 1200

3 Igła do nakłuć lędźwiowych G 20 i G 22 po 50 % szt 20

4

Strzykawka trzyczęściowa typu Luer do insuliny poj.1ml. j.u. jałowa, 

zbudowana z przezroczystego cylindra i tłoku, dobrze dopasowanego 

do cylindra i uszczelniacza tłoka eliminującego martwą przestrzeń, 

wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie, widoczną skalą, 

dołaczona igła injekcyjna. Pakowane po 100 sztuk

opak. 60

5

Strzykawka dwuczęściowa 2 ml.typu Luer jednorazowego użytku z 

kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 

nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z 

polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 3 ml.  Pakowane po 

100 sztuk

opak. 400

6

Strzykawka dwuczęściowa 5 ml.typu Luer jednorazowego użytku z 

kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 

nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z 

polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 6 ml.  Pakowane po 

100 sztuk

opak. 360

7

Strzykawka dwuczęściowa 10 ml.typu Luer jednorazowego użytku z 

kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 

nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z 

polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 12 ml.                                                                                                                                                                                                            

Pakowane po 100 sztuk

opak. 200

8

Strzykawka dwuczęściowa 20 ml.typu Luer jednorazowego użytku z 

kolorowym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, 

nie zawierająca lateksu, z widoczną skalą wykonana z 

polietylenu/polipropylenu z rozszerzoną skalą do 24 ml.                                                                                                                                                                                                            

Pakowane po 80 szt

opak. 200
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9

Strzykawka 100 ml j.u. z końcówką do cewnika z dołączonymi   2 

łącznikami typu Luer posiadająca tłok z elastycznym uszczelnieniem 

zapewniający płynny przesuw, czytelną i trwałą skalę co 2ml, 

opakowanie jednostkowe typu blister-pack

szt 500

10
Przyrząd do przetaczania krwi z odpowietrznikiem typu TS, wolny od 

ftalanów, o pakowanie papierowo-foliowe
szt 600

11

Przyrząd do przetacznia płynów infuzyjnych z elastyczną komorą o 

długości min. 45 mm, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany 

zapowietrznik wtopiony w komorę kroplową filtr płynu o średnicy 

oczek 15um, dren o długości 150 cm, z rolkowym regulatorem 

przepływu umożliwiającym dokładne ustawienie prędkości infuzji,  

sterylizowany EO. Wolny od ftalanów                                                                                                                                                                                                                                                            

Opakowanie folia-papier 

szt 20 000

12
Kieliszki do leków, plastikowe, j.u. x 75 sztuk, podziałka dookoła 

kieliszka, skala do 30 ml z przykrywką do podawania leków płynnych
opak. 1 200

13
Kieliszki do leków, plastikowe, j.u. x 75 sztuk,  podziałka dookoła 

kieliszka, skala do 30ml
opak. 10 000

14 Szpatułki drewniane opakowanie tekturowe a 100 sztuk opak. 150

15
Pojemnik na mocz z portem bocznym                                                o 

pojemności 2000 ml-2500 ml
szt 100

16
Sterylny worek na mocz z odpływem o poj 2000ml z zastawką 

antyrefluksyjnąi kranikiem spustowym typu "T"
szt 2 000

17
Zgłębnik żołądkowy jednorazowy wykonany z nietoksycznego PCV nr 

16Fr/Ch 18Fr/Ch (po 50%) dł 100 cm
szt 200

18

Aparat do pobierania leków z butelek , bezigłowy,szczelne połączenie, 

możliwość obsługi jedną ręką, odporność na alkohole i tłuszcze, bez 

zawartości lateksu, PCV i DEHP

szt 1000

19

Igła sterylna do jednorazowego stosowania do podawania insuliny do 

wstrzykiwacza 0,25 x 8 mm , (0,31 x 8 mm)                                                                                                                     

Opakowanie a 100 sztuk

opak. 360

20
Igła do pobierania leków typu Luer-Lock, ostrze pencil point, rozmiar 

18 G (rozmiar 1,2 x 30 mm i 1,2 x 40 mm)
szt. 6 000

21 Sterylna penseta plastikowa jednorazowego użytku szt. 400

22

Staza z automatycznym mechanizmem zwalniającym, obsługiwana 

jedną ręką. Po naciśnięciu przycisków bocznych, konektor 

automatycznie odskakuje. Możliwość prania w 90
O
C

szt. 80
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23

Sterylne ostrza do skalpela jednorazowego nr 11 ze stali węglowej, 

Opakowanie 100 sztuk  zabezpieczone dodatkowo przezroczystą folią 

ochronną, na każdym opakowaniu jednostkowym rysunek ostrza w 

skali 1:1                                    

op. 12

24 Trzonki do ostrzy do skalpela z poz. 21 szt. 12

25

Maseczka chirurgiczna niejałowa z usztywnieniem trójwarstwowa, do 

wyboru na gumki lub troczki niepylące, klasyfikacja IIR, wymagane 

oswiadczenie producenta

szt. 3000

26

Półmaska ochronna klasy FFP 2 lub wyższej do ochrony przed 

aerozolami ciekłymi i stałymi np. prątkami grużlicy i AH1N1, 

spełniająca wymagania odporności na płyny, z możliwościa stos w 

sytuacjach gdy koncentracja zanieczyszczenia nie przekracza 10 x NDS

szt. 120

27

Maska tlenowa z drenem o długości co najmniej 200 cm, dobrze 

przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego bezbarwnego i 

bezzapachowego PCV, z zaciskiem na nos oraz   z gumką naokoło 

głowy

szt. 120

28

Maska tlenowa z drenem o długości co najmniej 200 cm zakończonym 

uniwersalnym łącznikiem, dobrze przylegająca do twarzy, j.u. 

wykonana z medycznego bezbarwnego i bezzapachowego PCV, z 

zaciskiem na nos oraz z gumką naokoło głowy  wyposażona w 

nebulizator o poj min 5 ml;

szt. 100

29

Cewnik do odsysania z dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi 

oraz jednym centralnym, zapewniające zoptymalizowanie ciągów 

ssania

szt. 400

30
Cewnik do podawania tlenu z miękką silikonową lub wykonaną z 

miękkiego elastycznego PCV końcówką donosową
szt. 250

31

Cewnik Foley Ch 12-26 j.u, sterylny, pakowany pojedynczo, 

silikonowany, balon 5-15ml.  Na opakowaniu jednostkowym powinny 

znajdować się następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa 

producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim.

szt. 1200

32 Zatyczka do cewników moczowych szt. 200

33

Cewnik Nelaton Ch 08-22, sterylny, elastyczny.                                 

Na opakowaniu wyraźnie widoczne: rozmiar cewnika, nazwa 

producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim

szt. 300

34

Rurka ustno-gardłowa Guedel nr 1,2,3, z kolorowym znacznikiem, 

sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną datą 

ważności, nazwą producenta oraz podanym rozmiarem

szt. 150
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35

Rurka intubacyjna sterylna   (w rozmiarze 7-20 % oraz w rozmiarach 8 

i 9 po 40% ilości), z mankietem śr. 2,5-9,0 mm, wykonana z 

medycznego PCV, mankiet niskociśnieniowy, linia widoczna w 

promieniach RTG, z rozmiarem umieszczonym dodatkowo na baloniku 

kontrolnym.

szt. 100

36

Sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych  wykonana z metalu 

pokrytego tworzywem przeznaczona do stos podczas wymiany rurek 

intubacyjnych ; posiadająca na wyrobie nadruk z wartością rozmiaru i 

średnicy, pakowana pojedynczo, Rozmiar 4 i 5  po 50 %

szt. 50

37

Sterylne  koreczki do kaniuli dożylnych                                                    

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby koreczki do kaniul 

posiadały trzpień poniżej jego krawędzi 

szt. 30 000

38

Kaniula dożylna typu bezpiecznego, ze specjalnym wycięciem 

zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w 

cewniku  G 22(0,9 x 25), przepływ 36 ml/min                                                                                          

- cewnik wykonany z biokompatybilnego PUR,                                      

materiał cewnika(sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po 

wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta , 

cewnik widoczny w RTG (6 pasków radiocieniujących)                                                                                       

- samozamykający się korek portu głównego                                                    

- zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli,aktywowane po 

całkowitym usunięciu igły z cewnika,

- komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy                                                                                            

-ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut                                                                                  

-sterylizowana tlenkiem etylenu 

szt. 10 000

39

Kaniula dożylna typu bezpiecznego, ze specjalnym wycięciem 

zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w 

cewniku  G 20(1,1 x 32 i 1,1x 25), przepływ 65 ml/min                                                                                          

-cewnik wykonany z biokompatybilnego PUR,                                      

materiał cewnika(sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po 

wprowadzeniu do żyły pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta , 

cewnik widoczny w RTG(6 pasków radiocieniujących)                                                                                       

- samozamykający się korek portu głównego                                                    

-zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli,aktywowane po 

całkowitym usunięciu igły z cewnika                        - komora wypływu 

w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy                                                                                            

-ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut                                           

-sterylizowana tlenkiem etylenu 

szt. 10 000
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40

Kaniula dożylna typu bezpiezcnego, ze specjalnym wycięciem 

zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w 

cewniku  G 18(1,3 x 45i 1,3x32), przepływ 95 ml/min                                                                                          

- cewnik wykonany z biokompatybilnego PUR, materiał cewnika 

(sztywny przed wprowadzeniem) mięknie po wprowadzeniu do żyły 

pod wpływem naturalnego ciepła pacjenta, cewnik widoczny w RTG (6 

pasków radiocieniujących)                                                                                       

- samozamykający się korek portu głównego                                                    

- zabezpieczenie ostrza schowane w korpusie kaniuli,aktywowane po 

całkowitym usunięciu igły z cewnika  

- komora wypływu w porcie głównym wyposażona w filtr hydrofobowy                                                                                            

-ostra igła z 3-płaszczyznowym ścięciem typu back-cut                                                       

-sterylizowana tlenkiem etylenu 

szt. 500

41

Przyrząd do infuzji z dodatkowym, bezigłowym portem do podawania 

bolusów,  dla pacjentów z nadaktywnością ruchową.                                                                                   

Bez ftalanów.

szt. 50

42
Sterylna silikonowa maska krtaniowa jednorazowego użytku                 

Rozmiar 4 i 5 po 50 %.
szt. 10

43

Łyżki plastikowe do laryngoskopu pasująca do rękojeści                                                                      

z zielonym kodem barwnym (green line)                                            

Rozmiar 3 i 4 po 50 %

szt. 50

44 Rękojeść do laryngoskopu szt. 1

45

Strzykawka typu bezpiecznego  bez igły z końcówką luer-lock, 

posiadająca mechanizm umozliwiający schowanie igły w cylindrze po 

użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki.Z 

czytelną i trwałą czarną skalą pomiarową   podwójnym uszczelnieniem 

tłoka , nazwą własną umieszczoną pod skalą na cylindrze , 

sterylizowana EO. Bez lateksu (informacja na opakowaniu 

jednostkowym), mankietem foliowym z przetłoczeniami ułatwiającymi 

otwieranie opakowania. Pojemność 3ml 50% i 5 ml (po 50% ) . 

Opakowanie x 100 sztuk 

op 10

46

Manometr zegarowy do pomiaru ciśnienia z metalową klamrą i 

stetoskopem w komplecie, z rękawem z materiału do dezynfekcji , 

(gdzie część wewnętrzna mankietu jest gumowa nie plastikowa!) a 

zawór jest metalowy  na przedramię na rzep.                                                                                

szt. 150

47 Wieszak do worka na mocz - opakowanie a 25 sztuk op. 120
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48
Miska nerkowata o poj 700 ml wykonana z masy celulozowej o 

właściwościach nieprzemakalnych przez 4 godziny dla płynów
szt. 4000

49 Kaczka tekturowa jednorazowego użytku męska - pojemność 875 ml szt. 1600

50

Basen sanitarny plastikowy z pokrywką, o długości całkowitej 510 

mm, szerokości 299 mm,wysokości  130mm możliwość mycia i 

dezynfekcji w autoklawie w 126
0 
C lub sterylizacji w w 130

 0
C

szt. 50

51

Termometr elektroniczny  bezdotykowy do pomiaru ciepłoty ciała na 

skroni,  wynik pomiaru uzyskany w czasie do 1 minut dokładność +/- 

0,2
o
C, w zakresie 36,0 - 39,0 

0
C

szt. 50

52
Termometr cyfrowy z elastyczna końcówką do pomiaru ciepłoty ciała 

pod pachą                                   
szt. 100

53 Opaska identtyfikująca pacjentów szt. 300

54 Jednorazowy zestaw do lewatywy szt. 300

55
Prześcieradło jednorazowe medyczne w rolce      wymiary: 51 x 160 

cm a 25 sztuk w rolce    lub  50 x 160 cm a 25 sztuk w rolce
rolek 300

56
Prześcieradło jednorazowe z flizeliny wymiary: 130 x 210 cm   lub 140 

x 210 cm
szt 3000

57 Fartuch medyczny jednorazowy z flizeliny szt 3000

58

Podkład bawełniany podgumowany frotte na łożko o wymiarach 140 

x100 cm, nieprzemakalny, wielokrotnego użycia, odporny na 

dezynfekcję oraz pranie w temp do 95
0
 C

szt 250

59

Komplet pościeli jednorazowej o wymiarach : poszwa 140 cm x 200 

cm +/-5 cm, poszewka 70 cm x 80 cm +/-5 cm, prześcieradło 160 cm x 

250 cm +/-5 cm

szt 1000

60

Zestaw do zakładania szwów 10 elementowy                                               

Skład: 1 kleszczyki plastikowe typu Kocher,1 pęseta metalowa 

chirurgiczna typu Adison, 6 tamponów z gazy bawełnianej, 1 

igłotrzymacz, 1 nożyczki metalowe, 1 strzykawka typu Luer-Lock a 10 

ml, 1 igła 18 G x 11/2, 1 igła 21G x 11/2, 1 serweta włokninowa z 

przylepnym otworem 5 x10, 1 serweta włokninowa nieprzylepna

szt 90

61 Ustniki do alkomatu ALKOHIT AH 69 szt 2000

62 Ustniki do alkomatu ALKOHIT X 100 szt 8000

RAZEM
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1.

Worek mikcyjny (35x15)- jednorazowy, szczelnie zamykany (torba 

foliowa+wkładka pochłaniająca zapach i ciecz, nie mniej niż 500 ml) 

przeznaczony dla mężczyzn do oddawania moczu

szt. 300

2.

Jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka 

pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500 ml) o wymiarach 40 x 

60 cm, przeznaczony do wyściełania basenów wielokrotnego użytku

szt. 200

3.

Nakładka na deskę sedesową chroniąca przed drobnoustrojami 

znajdującymi się na desce, zapewniająca bezpieczeństwo podczas 

korzystania z toalety, (rozpuszcza się jak papier toaletowy).                                                                                    

Opakowanie x 200 sztuk

op 300

RAZEM

PAKIET 3.2018 Myjki
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1.

Myjka wykonana w 100% z włokien poliestrowych  nasączonych 

żelem myjącym o naturalnym pH posiadającym raport bezpieczeństwa 

wyrobu kosmetycznego . Instrukcja użytkowania w języku polskim 

rozmiar nie mniejszy niż 12cm x 20 cm x 0,5 cm , gramatura nie mniej 

niż 100 g /m
2  - 

Opakowanie a 24 sztuki

op 2500

2. 

Pianka z żelem myjącym do jednorazowego użycia wykonana z 

poliuretanu, wymiary nie mniejsze niż 12 cm x 20 cm x 1 cm, 

gramatura nie mniejsza niż 170g/m
2
 opakowanie jednostkowe nie 

mniejsze niż 24 sztuki posiadającym raport bezpieczeństwa wyrobu 

kosmetycznego. Instrukcja użytkowania w języku polskim

op 36

RAZEM

Miejscowość ......................................., dnia ........................... 2018 r. Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy



                    Pieczęć Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132 Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

PAKIET 4.2018 Paski do glukometru

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1. Paski do glukometru iXell x 50 sztuk op 375

RAZEM

PAKIET 5.2018 Pudełka na zużyte igły

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1.

Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych 

krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik 

musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i 

odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o 

poj 05-0,7 l. Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010r. .Dz.U. z 2010r. 

nr 139 poz.940

szt 350

2.

Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych 

krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik 

musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i 

odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o 

poj 1 l. Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010r. .Dz.U. z 2010r. nr 139 poz.940

szt 3000

3.

Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne o ostrych 

krawędziach, twardy i sztywny z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik 

musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i 

odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o 

poj 2 l,  Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia      z dnia 30.07.2010r. .Dz.U. z 2010r. nr 139 

poz.940

szt 1500

Miejscowość ......................................., dnia ........................... 2018 r. Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy



                    Pieczęć Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132 Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

4.

Pojemnik jednorazowego użyciana odpady medyczne o ostrych 

krawędziach, twarde i sztywne z otworem na ostrza skalpeli. Pojemnik 

musi być wykonany z tworzywa odpornego na działanie wilgoci i 

odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz przekłucia i przecięcia o 

poj 3,5 l.  Pojemnik musi spełniać wymagania ujęte w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010r. .Dz.U. z 2010r. nr 139 poz.940

szt 200

5 Pudełka apteczne o poj 100 g szt 500

6 Pudełka apteczne o poj 200 g szt 200

7 Torebki apteczzne 7x10 cm x 100 sztuk op 100

8 Torebki apteczne 12 x19 cm x 100 sztuk op 50

9 Torebki na leki termolabilne o wymiarach 210 x310 x 1 sztuka szt 200

10 Torebki na leki termolabilne o wymiarach 130 x70 x 225 x 1 sztuka szt 500

RAZEM

Miejscowość ......................................., dnia ........................... 2018 r. Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy



                    Pieczęć Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132 Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

PAKIET 6.2018 Papier do EEG, EKG

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1.

Papier EEG 8 kanałowy ciepłoczuły z nadrukiem typ ED 14 wymiary : 

300 x 210 x 500 (lub 300 x 210 x 1000 z odpowiednim 

przeliczeniem)              

blok 200

2. Papier EKG ciepłoczuły z nadrukiem o wymiarach 60 x 25 rol 30

3. Papier EKG ciepłoczuły z nadrukiem o wymiarach 112 x 25 rol 160

4. Papier EKGciepłoczuły z nadrukiem o wymiarach 104 x 40 rol 10

5. Żel do EKG o poj 250 ml szt 10

6. Elektroda do EKG dla dorosłych o średnicy 40 mm szt 500

7. Papier do Lifepak 12 o wymiarach 104mm x 22 m lub 107mm x 23 m                                                   rol 10

8.

Elektroda EDGE Quik-Combo ze złączem Redi Pack 

stymulacja/defibrylacja                                                                           

Opakowanie a 2 sztuki

op 20

9.

Elektroda koncentryczna jednorazowa igłowa MIOLINE XP                       

0,45 mm x 40 mm do aparatu EMG  NIHON  KOHDEN posiadanego 

przez Zamawiającego                                                                                         

Opakowanie a 25 sztuk

szt 100

10. Taśma do Kinezjotipingu 5 m x 5 cm szt 6

RAZEM

Miejscowość ......................................., dnia ........................... 2018 r. Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy



                    Pieczęć Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132 Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

PAKIET 7.2018 Ssaki i akcesoria

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1

Ssak przenośno-akumulatorowy o  wymiarach 280 x 196 x 285 mm +/- 

2 cm, o wadze maxymalnej 7 kg  +/_0,5 kg, próżnia maxymalna ≥ 

0,075MPa, przepływ pompowania 

≥ 15 l/minutę, pojemność butli 1000 ml+/ - 10%, z zasilaniem 220 V+/-

10%

szt 5

2
Filtr antybakteryjny wstępny okrągły  do ssaka                                     

średnica 5,50cm, średnica króćca z obydwu stron 7,00 mm
szt 450

3
Dren do ssaka z kontrolą ssania z końcówkami ,                               

długośc  l 180 cm +/-  10%
szt 450

4

Słój  do ssaka z pokrywką  z poliwęglanu ,  z możliwością sterylizacji i 

dezynfekcji,                                                                                               

pojemność 1 l +/- 10%                                                                                      

średnica podstawy 10 cm,                                                                                          

średnica słoja u pokrywy 13 cm,                                                            

całkowita wysokość słoja nie mniej niż 14 cm max  19cm 

kompatybilny ze ssakiem z poz 1 

szt 15

5 Wkad jednorazowy do ssaka kompatybilny ze słojem z poz 4 szt 450

RAZEM

Miejscowość ......................................., dnia ........................... 2018 r. Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy



                    Pieczęć Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132 Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

Pakiet 8.2018 Pieluchomajtki

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1.

Pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw dzienne  - pakowane x 

30 sztuk                                                                                                                   

- z absorbentem moczu neutralizującym nieprzyjemny zapach                                                                              

-wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni                                                                              

-z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu                                                   

osłonkami bocznymi skierowanymi na zewnątrz                                                           

-chłonność w ml min 2600 ml (wg normy ISO 11948-1 lub 

równoważnej)                                                                    

-obwód bioder 100-150 cm; rozmiar 3 ( L)                                                                                                                   

-posiadające wskaźnik wilgoci                                                                               

-posiadające po 2 pary elastycznych, wielokrotnego użytku 

przylepcorzepów                                                                                                    

-posiadające elastyczne ściągacze w kroczu                                                  

-posiadajace dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył                   -

wyrób nie może zawierać elementów lateksowych                                                                                                                                  

sztuka 60 000

2.

Pieluchomajtki o anatomicznym kształcie tzw nocne pakowane x 30 

sztuk, z absorbentem moczu neutralizującym nieprzyjemny zapach 

-wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni                                                                             

-z zapobiegającymi wypływowi kału i moczu                                                   

osłonkami bocznymi skierowanymi na zewnątrz                                                           

-chłonność w ml min 3200 ml (wg normy ISO 11948-1 lub 

równoważnej)                                                              

 -obwód bioder 100-150 cm; rozmiar 3 ( L)                                                                                                                   

-posiadające wskaźnik wilgoci                                                                               

-posiadające po 2 pary elastycznych wielokrotnego użytku 

przylepcorzepów                                                                                                        

-posiadające elastyczne ściągacze w kroczu                                                  

-posiadajace dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył 

-wyrób nie może zawierać elementów lateksowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

sztuka 45 000

Miejscowość ......................................., dnia ........................... 2018 r. Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132 Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

3.

Podkład chłonny z miękkiego puchu  celulozowego o wym. 60x90 cm 

(+/- 3cm)                                                                                                                

- pakowany x 30 sztuk                                                                                                                             

-chłonności 2000 ml, (wg normy ISO 11948-1)                                                                                       

-zewnetrzna folia nieprzepuszczalna dla płynów i zapobiegajaca 

przesuwaniu się podkładu

sztuka 43 200

4.

Pianka do czyszczenia skóry silnie zabrudzonych części ciała przy 

dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu i stolca bez 

użycia wody   o właściwościach neutralizujących zapach                                                                                               

-opakowanie a 400 ml , lub a 500 ml ( z odpowiednim przeliczeniem 

ilości)

ml 288 000

RAZEM

Poz 1,2,3, 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dołączy karty danych technicznych wystawione przez producenta celem potwierdzenia parametrów wyrobów

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dołączy próbki w ilości po 5 sztuk (dla pozycji 1÷3)  celem porównania zgodności oferowanych wyrobów  z wymogami zawartymi w SIWZ .

Piluchomajtki powinny posiadać dokument dopuszczający do obrotu na terenie kraju.

Piluchomajtki powinny mieć oznakowanie rozmiaru na produkcie , opakowaniu pojedynczym i zbiorczym.

Miejscowość ......................................., dnia ........................... 2018 r. Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

Pakiet 9.2018 Opatrunki

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1
Gaza opatrunkowa bawełniana niewyjałowiona 13-niktowa 90cm +/- 

5cm
mb 36 000

2
Kompresy włókninowe jałowe  5 x 5cm x 2szt. w opakowaniu 

jednostkowym papier-folia o gramaturze 30g/m
2                                                                                                                                                                                                                  op. 108 750

3
Kompresy włokninowe  jałowe 10 x 10 cm x 2 szt.  w opakowaniu 

jednostkowym papier-folia o gramaturze 30g/m
2                                                                                                                                                                                                                                op. 60 000

4

Siatkowy rękaw opatrunkowy zawierający w składzie włókna 

poliamidowe i poliuretanowe o dużej elastyczności do podtrzymywania 

opatrunków wszelkiego rodzaju i wielkości szczególnie na stawach, 

zaokrąglonych pow ciała, przepuszczający powietrze,odporny na dział 

tluszczu i potu,który można wyjaławiać Nr 2 (na dłoń i stopę)x 25 m

szt. 5

5

Siatkowy rękaw opatrunkowy zawierający w składzie włókna 

poliamidowe i poliuretanowe o dużej elastyczności do podtrzymywania 

opatrunków wszelkiego rodzaju i wielkości szczególnie na stawach, 

zaokrąglonych pow ciała,przepuszczający powietrze,odporny na dział 

tłuszczu i potu, który można wyjaławiać Nr 4 (na głowę) x 25 m

szt. 10

6 Chusta trójkątna bawełniana szt. 20

7  Lignina płaty 40 cm x 60 cm (+/-5 cm) kg 1 000

8 Opaska  dziana 4m x 10cm pakowana pojedynczo szt. 12 000

9 Opaska elastyczna tkana z zapinką 4m x 15cm pakowana pojedynczo szt. 360

10
Przylepiec hypoalergiczny włókninowy z klejem hypoalergicznym 5m 

x 2,5cm pakowany pojedynczo
szt. 300

11
Przylepiec hypoalergiczny tkaninowy z klejem hypoalergicznym 5m x 

5cm bez opatrunku pakowany pojedynczo
szt. 2 000

12

Plaster tkaninowy z opatrunkiem włókninowym pokryty 

hipoalergicznym klejem posiadający folię zabezpiecz. warstwę chłonną 

przed przywieraniem 5mx6cm pakowany pojedynczo

szt. 240

Miejscowość ......................................., dnia ........................... 2018 r. Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

13

Hypoalergiczny przylepiec zastępujący nici chirurgiczne,do 

nieinwazyjnego zamykania małych ran i nacięć 

chirurgicznych,wykonany z pasków włókniny pokryty 

hypoalergicznym klejem poliakrylowym przepuszczający powietrze i 

parę wodną o wymiarach 6 x 100 mm x 10.                                                                                        

Opakowanie x 50 sztuk

op. 5

14

Jałowy hypoalergiczny opatrunek włókninowy z klejem 

hypoalergicznym do mocowania kaniuli 72mm x 51mm x 1szt. lub  

80mm x 60mm x1szt. z dodatkową podkładką pod skrzydełka kaniuli.  

Opakowanie x 50 sztuk

op. 300

15

Hypoalergiczny przylepiec z włókniny poktyty klejem 

hypoalergicznym do mocowania całej pow 

opatrunku,przepuszczający parę wodną i powietrze nie absorbuje 

promieni Rontgena o wymiarach 15 cm x 10 m x 1 rolka pakowany 

pojedynczo                                              

szt. 100

16

Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem z folii polietylenowej odporny 

na wodę z klejem kauczukowym lub akrylowym o wymiarach 10 cm x 

6 cm x 1 sztuka

szt. 50

17

Hypoalergiczny przylepiec przezroczysty z porowatej folii , dający się 

łatwo dzielić wzdłuż i wszerz o wymiarach 2,5cm x 5 m                           

pakowany pojedynczo

szt. 100

18
Jałowe serwety nieprzylepne (2-warstwowe z folią od spodu ) 

owymiarach 50 x 50 cm
szt. 300

19 Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa a  500g kg 1 000

RAZEM

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazy zakwalifikowanej do klasy II a reguła 7(dotyczy poz 1)

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepców o opisie i szerokości podanej w SIWZ i długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (dot poz  nr 11)

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy karty katalogowe oferowanych produktów dla pozycji 1÷3

Miejscowość ......................................., dnia ........................... 2018 r. Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy



                    Pieczęć Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132 Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Przedmiot zamówienia
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Pakiet 10.2018 Opatrunki przeciwodleżynowe

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1

Antybakteryjny chłonny jałowy opatrunek hydrowłoknisty zawierający 

srebro jonowe , przeszyty wzmocnnionymi włoknami o działaniu 

bakteriobójczym                                                                                                

o wymiarach 10cm x 10 cm

szt 50

2

Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów do leczenia ran w środ 

wilgotnym do leczenia ran z martwicą suchą lub rozpływową,do ran 

płytkich i głębokich, z sygnalizatorem wskazującym moment zmiany 

opatrunku do aplikacji na piętę o wymiarach 18,5cm x 19,5 cm 

szt 50

3

Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów do leczenia ran w środ 

wilgotnym do leczenia ran z martwicą suchą lub rozpływową,do ran 

płytkich i głębokich, z sygnalizatorem wskazującym moment zmiany 

opatrunku do aplikacji na kość krzyżową  o wymiarach 20,0cm x 22,5 

cm 

szt 30

4

Sterylny żel hydrokoloidowy do  leczenia ran głębokich suchych i 

sączących ,stymulujący aktywność makrofagów i pobudzający 

ziarninowanie do zaopatrywania ran z martwicą suchą lub rozpływową 

oraz ran skolonizowanych przez bakterie lub zagrożonych infekcją. 

Opakowanie a 15 g 

szt 50

5

Sterylna pasta hydrokoloidowa do  leczenia ran głębokich suchych i 

sączących ,stymulujący aktywność makrofagów i pobudzający 

ziarninowanie do zaopatrywania ran z martwicą suchą lub rozpływową 

oraz ran skolonizowanych przez bakterie lub zagrożonych infekcją. 

Opakowanie a 30 g 

szt 20

6

Cienki samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy złożony z 

wewnętrznej (stykającej się z raną ) warstwy 3 hydrokoloidów  i 

zewnętrznej - błony poliuretanowej.                                                                              

Półprzezroczysty z sygnalizatorem zmiany opatrunku , o pocienionych 

krawędziach. Stosowany bezpośrednio na ranę ( z małym , 

umiarkowanym wysiękiem) lub w kombinacji z innymi opatrunkami  o 

wymiarach 10 x 10 cm

szt 200
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7

Cienki samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy złożony    z 

wewnętrznej (stykającej się z raną ) warstwy 3 hydrokoloidów i 

zewnętrznej - błony poliuretanowej.                                                                                   

Półprzezroczysty z sygnalizatorem zmiany opatrunku ,  o pocienionych 

krawędziach.                                                                                       

Stosowany bezpośrednio na ranę(z małym , umiarkowanym wysiękiem 

) lub w kombinacji z innymi opatrunkami    o wymiarach 15 x 15 cm.

szt 100

8

Samoprzylepny , sterylny , warstwowy opatrunek piankowy regulujący 

wilgotnośc rany.Wielowarstwowa  część chłonna zawiera żelującą 

część chłonną wykonaną z karboksymetylocelulozy sodowej oraz 

warstwę pianki o wodoodpornej warstwie zewnętrznej wykonanej z 

póprzepuszczalnej błony poliuretanowej  o wymiarach 12,5 x 12,5 cm 

szt 100

RAZEM

PAKIET 11.2018 Opatrunki przeciwodleżynowe II

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1
Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierającą srebro 

metaliczne o działaniu bakteriobójczym o wymiarach 10cm x 10 cm 
szt 300

2
Hydroaktywny opatrunek z maścią na bazie trójglicerydów do 

zaopatrywania ran chronicznych  o wymiarach 10cm x 12 cm 
szt 300

3

Opatrunek hydrokoloidowy o specjalnie wykrojonym kształcie do 

wilgotnego opatrywania ran w okolicy krzyżowej  o wymiarach 12cm 

x 18cm 

szt 100

4

Opatrunek hydrokoloidowy do wilgotnego opatrywania ran z 

wysiękiem od umiarkowanego do lekkiego  o wymiarach 7,5cm x 

7,5cm

szt 100

RAZEM
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Pakiet 12.2018 Rękawice medyczne

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1.

Rękawice foliowe, moletowane,                                                          

Rozmiary S,M,L,XL                                                                                                                

Zarejestrowane jako wyrób medyczny.                                                                                                                                                                                 

Opakowanie a 100 sztuk

op 600

2.

Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, AQL mniejszy 

bądź równy 1,5 o niskiej zawartości protein lateksowych (poniżej 70 

ug/g), pudrowane, sterylizowane,                                                                       

z rolowanym mankietem, gładkie, z teksturą tylko na wewnętrznej 

części dłoni lub na całej powierzchni dłoni                                                                                                                                                                                                                     

Rozmiary 7; 7,5 ; 8; 8,5

para 500

3.

Rękawice nitrylowe  bezpudrowe,                                                                                                                                                                                               

Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I (EN 455) oraz  środek  

ochrony osobistej kategorii III (EN 374-2,3, EN 420 potwierdzone 

wynikami badań),   AQL ≤1,5, na opakowaniu oznaczenie zgodności z 

dyrektywami  oraz oznaczenie CE wraz z numerem jednostki 

notyfikującej, nieprzepuszczalne dla wirusów zgodnie z norma ASTMF 

1671(potwierdzone wynikami badań) .                                                                                

Nie zawierające  ftalanów, tiuramów(potwierdzone wynikami badań) 

oraz innych substancji mogących zanieczyścić żywność. 

Hypoalergiczne. Rozmiar S,M,L,XL                                                                   

Opakowanie a 100 sztuk 

opak 12 000

4.

Rękawice winylowe diagnostyczne bezpudrowe.                                                                                                                     

Rozmiar S,M,L,XL.                                                                  

Opakowanie a 100 sztuk                    

opak 2 000
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5.

Rękawice nitrylowe jednorazowego użytku. AQL max 1,0, 

teksturowane na palcach. Wewnątrz powlekane syntetycznymi 

polimerami. Długość całkowita 300 mm. Zarejestrowane jako wyrób 

medyczny zgodny z Dyrektywą 93/42 EEC oraz środek ochrony 

indywidualnej zgodny z 89/686/EEC.                                                                                      

Odporne na przenikanie subst chemicznych zgodnie z normą  EN 374-3 

dla min 3 substancji z listy zawartej w normie EN 374-1 jako załącznik 

A na co najmniej drugim poziomie  (potwierdzone piktogramem na 

opakowaniu) oraz na co najmniej 15 dowolnych substancji 

chemicznych  w tym kwasy, zasady, alkohole na co najmniej 

pierwszym poziomie, potwierdzone wynikami badań na opakowaniu. 

Grubość ścianki pojedynczej : opuszek- min 0,10 mm max 0,12 mm;  

dłoń - min 0,08 mm;   mankiet - min 0,06 mm. Wyrób dopuszczony do 

kontaktu z żywnością zgodnie z normą 72/2002 EEC (piktogram na 

opakowaniu).   Opakowanie a 100 sztuk

op 100

RAZEM
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Pakiet 13.2018 System próżniowy

Lp. Przedmiot zamówienia
Jednostka 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa

[PLN]

Wartość netto

[PLN]

VAT

[%]

Wartość brutto

[PLN]

Nazwa producenta i nazwa handlowa 

/numer katalogowy*

1 Probówki do surowicy/4-6 ml/ Opakowanie x 100 sztuk szt. 30000

2 Probówki do morfologii/2ml/   Opakowanie x 100 sztuk szt. 18000

3 Probówki do OB. do metody liniowej  Opakowanie x 100 sztuk szt. 300

4
Rurka ze skalą do OB.do asortymentu z pozycji nr 3                         

Opakowanie x 200 sztuk
szt. 400

5
Probówki do OB. Wersja logarytmiczna 1,25-5 ml                                    

Opakowanie x 100sztuk
szt. 2000

6
Probówki do koagulologii  / stęż. 3,2% cytr. sodu/  1,8 ml - 2 ml                                    

Opakowanie x 100 sztuk
szt. 3000

7
Igła /8/ z zabezpieczeniem przeciwzakłuciom.                                     

Opakowanie x 100 sztuk
szt. 30000

8
Igła motylkowa /8 z zabezpieczeniem  przeciw zakłuciom                             

Opakowanie x 50 sztuk
szt. 500

9

Probówki – osocze /4,5 ml/ heparyna litowa z separatorem 

mechanicznym                                                                                             

Opakowanie x 100 sztuk

szt. 100

10
Probówki biochemiczne z trombiną                                       

Opakowanie x 100 sztuk
szt. 100

11 Uchwyt jednorazowy szt. 36000

RAZEM

Uwagi:

1.Uchwyt w pełni jednorazowego użytku.

2.Wszystkie elementy systemu  zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta.

3.Próżnia kalibrowana na etapie produkcji.

4. Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu dobrych praktyk pobierania krwi .

5. Wymagane świadectwo CE dla producenta systemu.

6. Wyraźnie zaznaczony na etykiecie każdej probówki znacznik pobrania prawidłowej objętości krwi.

7.Okres ważności probówek w dniu dostawy – min. 11 miesięcy,( za wyjątkiem probówek do koagulologii  - do 4 miesięcy ).

  9.Próbki winny być zaopatrzone w etykiety handlowe lub instrukcję używania systemu w języku polskim!
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