
Formularz cenowy Pakiet nr 1 Kaniule Załacznik nr 2 do SIWZ

Lp Opis przedmiotu zamówienia wymiar ilość jm cena netto wartość netto 
[zł]

VAT 
%

wartość brutto 
[zł] Producent Kod katalogowy 

asortymentu

1
Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wartość przepływu 13ml/min. Bez portu bocznego, 
wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w 
diagnostyce obrazowej. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie i utratę jałowości, 
wodoszczelne(bez celulozy).

0,6 x 19 mm 3 000 szt.

2
Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wartość przepływu 13ml/min. Bez portu bocznego, 
wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w 
diagnostyce obrazowej. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę 
jałowości, wodoszczelne (bez celulozy)

0,7 x19 mm 6 000 szt.

3
Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE, przepływ 31 ml/min, widoczna w 
diagnostyce obrazowej,wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające 
przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelne (bez zawartości celulozy). 0,8 x 25 mm 52 000 szt.

4
Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE, przepływ 54 ml/min, widoczna w 
diagnostyce obrazowej, wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające 
przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelne (bez zawartości celulozy). 1,0 x 32 mm 22 000 szt.

5
Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE, przepływ 80 ml/min,widoczna w 
diagnostyce obrazowej, wyposażona w zastawkę antyzwroyną. Opakowanie uniemożliwiające 
przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelne (bez zawartości celulozy). 1,2 x 32 mm 21 000 szt.

6
Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE sterylna przepływ 125 ml/min, 
widoczna w diagnostyce obrazowej, wyposażona w zastawkę anyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające 
przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelne (bez zawartości celulozy). 1,4 x 45 mm 1 500 szt.

7
Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE, sterylna przepływ 180 ml/min, 
widocza w diagnostycw  obrazowej, wyposażona w zastawkę anyzwrotną. Opakowanie uniemożliwiające 
przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelna (bez zawartości celulozy). 1,7 x 45 mm 600 szt.

8
Kaniula do wlewów dożylnych z portem bocznym, wykonana z PTFE,sterylna,  przepływ 270 
ml/min,widoczna w diagnostyce obrazowej, wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Opakowanie 
uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości, wodoszczelna (bez zawartości 
celulozy).

2,0 x 45 mm 600 szt.

9 Koreczki do kaniul białe luer loc, pakowane indywidualnie na blistrze. białe 140 000 szt.
10 Koreczki do kaniul (Combi), dwufunkcyjne, pakowane pojedynczo. pomarańczowe 140 000 szt.

X XRazem



Formularz cenowy Pakiet nr 1 Kaniule Załacznik nr 2 do SIWZ

Uwagi dotyczace wymagań jakościowych dotyczących kaniul:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Muszą posiadać ostrze umożliwiające wkłucie przy uzyciu minimalnej siły, przejscie igły na rurkę, optymalne bezstopniowe - łagodna penetracja przez tkanki.                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Musza być odporne na załamaia, zapewniając stały i bezpieczny pzrepływ infuzji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3. Muszą posiadać idealnie gładką powierzchnię ograniczającą do minimum adhezję patogenów i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne pacjenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4.Korek portu górnego kaniul winien być zamykany w systemie samozatrzaskowym.                                                                                                                                                                                                                                                                      
5. Na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych kaniul muszą być zawarte istotne informacje , takie jak: długość i rozmiar kaniul wartości przepływów w ml/min; rodzaju materiału z jakiego wykonana jest kaniula oraz metoda    
jej sterylizacji, informacja mówiąca, że kaniula jest bezlateksowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Zamawiający wymaga aby sprzęt wymieniony w poz. od 1 do 10 był produkowany przez jednego producenta w celu zachowania całkowitej biokompatybilności zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjenta w zakresie 
terapii dożylnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.                                                                                                                                                                             
8. Zamawiający wymaga dołaczenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora sprzętu. Na 
każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy.                                  



Formularz cenowy Pakiet nr 2 Maski Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp Opis przedmiotu zamówienia wymiar ilość jm cena netto wartość 
netto [zł]

VAT 
%

wartość 
brutto [zł] Producent Kod katalogowy 

asortymentu

1
Dren do maski tlenowej. Wężyk (dren) o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet 
przy zagięciu, wykonany z materiałów nie zawierających DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie 
biozgodności.

długość 
drenu 2,1 m 1500 szt.

2

Maska tlenowa dla dzieci do średniej koncentracji z wężykiem. Maska wykonana z wysoko 
przeźroczystych materiałów pozwalających na monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych 
pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie 
biozgodności. Wężyk (dren) o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy 
zagięciu. 

długość 
drenu 2,1 m 2000 szt.

3

Maska tlenowa dla dorosłych do średniej koncentracji z wężykiem. Maska wykonana z wysoko 
przeźroczystych materiałów pozwalających na monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych 
pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie 
biozgodności. Wężyk (dren) o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy 
zagięciu. 

długość 
drenu 2,1 m 5400 szt.

4

Maska aerozolowa dla dzieci. Maska wykonana z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na 
monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych pacjenta. Zastosowane materiały nie 
zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały 
spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie biozgodności. 1600 szt.

5

Zestaw do aerozoloterapii dla dorosłych. Zestaw wyposażony w nebulizator generujący aerozol 
zawierający co najmniej 70% cząsteczek o wielkości 5μm lub mniejszej, zasilany od spodu z wylotem 
skierowanym do góry, wyraźnym oznaczeniem objętości na pojemniku, zamknięciem „na gwint” 
zapobiegającym przeciekom. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na 
obserwację cieczy pozostającej do rozpylenia oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak 
życiowych pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie 
biozgodności. Wężyk (dren) o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy 
zagięciu. 

długość 
drenu 2,1 m 2500 szt.



Formularz cenowy Pakiet nr 2 Maski Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp Opis przedmiotu zamówienia wymiar ilość jm cena netto wartość 
netto [zł]

VAT 
%

wartość 
brutto [zł] Producent Kod katalogowy 

asortymentu

6

Zestaw do aerozoloterapii dla dzieci. Zestaw wyposażony w nebulizator generujący aerozol zawierający 
co najmniej 70% cząsteczek o wielkości 5μm lub mniejszej, zasilany od spodu z wylotem skierowanym 
do góry, wyraźnym oznaczeniem objętości na pojemniku, zamknięciem „na gwint” zapobiegającym 
przeciekom. Zestaw wykonany z wysoko przeźroczystych materiałów pozwalających na obserwację 
cieczy pozostającej do rozpylenia oraz monitorowanie zmian koloru twarzy oraz oznak życiowych 
pacjenta. Zastosowane materiały nie zawierają DEHP, lateksu i poliestru, co eliminuje ryzyko 
wystąpienia reakcji alergicznych. Materiały spełniają wymagania norm ISO serii 10993 w zakresie 
biozgodności. Wężyk (dren) o konstrukcji (gwiazdka) zapewniającej pewny przepływ nawet przy 
zagięciu. 

długość 
drenu 2,1 m 23000 szt.

X XRazem
Wymagania dodatkowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Zamawiający wymaga, aby pozycje od 1 do 6 pochodziły od jednego producenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Zamawiający wymaga, aby termin ważności masek wynosił 5 lat od daty produkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4. Zamawiający wymaga dołaczenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora 
sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy.                                    



Formularz cenowy Pakiet nr 3 przyrząd do przetaczania leków Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp Opis przedmiotu zamówienia wymiar ilość jm cena netto wartość 
netto [zł] VAT % wartość 

brutto [zł] Producent Kod katalogowy 
asortymentu

1 Przyrząd do pobierania leków typu Ekstra Spike Plus niebieski z filtrem cząsteczkowym 5um, 
kompatybilny z opakowaniem KabiPac

średnica 4,3 
mm, długość igły 
19,5 mm

58000 szt.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. Zamawiający wymaga dołaczenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora 
sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy. 



Formularz cenowy Pakiet nr 4 Szczotki chirurgiczne Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp Opis przedmiotu zamówienia ilość jm cena netto wartość netto 
[zł] VAT % wartość brutto 

[zł] Producent Kod katalogowy 
asortymentu

1
Szczotka chirurgiczna do mycia rąk i przedramion bez detergentu, sterylizowana radiacyjnie 
wykonana z polietylenu (z jednej strony szczotki zróżnicowana długość włosia-krótsze po środku, 
dłuższe na zewnątrz a z drugiej strony gąbka o gęstości min. 22kg m3), dodatkowo czyścik do 
paznokci a rozmiarach 8x5x4xcm.  Pakowane po 30 szt. w karton służącym jako podajnik, 
pasujący do dozowników BD będących na wyposażeniu zamawiającego.

20000 szt.

2
Szczotka chirurgiczna do mycia rąk i przedramion ze środkiem dezynfekcyjnym  wykonana z 
polietylenu (z jednej strony szczotki polietylenowe szczecinki jednakowej długości a z drugiej 
strony gąbka poliuretanowa nasączona  4% roztworem CHG, dodatkowo wyposażone w  czyścik 
do paznokci  Pakowane po 40 szt. w karton służący jako podajnik szczoteczek .  

400 szt.

X XRAZEM

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.                                      
2. Zamawiający wymaga dołaczenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora sprzętu. 
Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy. 



Formularz cenowy Pakiet nr 5 zestawy laryngologiczne Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp Opis przedmiotu zamówienia ilość jm cena netto wartość netto 
[zł]

VAT 
%

wartość brutto 
[zł] Producent Kod katalogowy 

asortymentu

1
Zestaw do leczenia zatok nosa sterylny pakowany pojedynczo składający się z: drenu 
półsztywnego polietylenowego ze spiralnie uformowanym końcem długość drenu 18 cm średnica 
wewnętrzna drenu 0,6 mm,  igły punkcyjnej 1,8 x 80 mm z końcówką Luer, igły iniekcyjnej 0,6 x 
32 mm.

430 szt.

2
Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego - wykonany z politetrafluoroetylenu, 
prześwit w osi przyrządu: 0,9 mm, średnica kołnierza wewnętrznego: 1,7 mm; długość przyrządu: 
1,3 mm, rowek na błonę o okrągym kształcie i promieniu krzywizny 0,40 mm, sterylny, pakowany 
pojedynczo 230 szt.

X XRAZEM

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.                                                          
2. Zamawiający wymaga dołaczenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora sprzętu. 
Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy. 



Formularz cenowy Pakiet nr 6 Zestawy PEG Załacznik nr 2 do SIWZ

Lp Opis przedmiotu zamówienia wymiar ilość jm cena netto wartość 
netto [zł] VAT % wartość brutto 

[zł] Producent Kod katalogowy 
asortymentu

1 CH 10 30 szt. 8

2 CH 14 25 szt. 8

3 CH 18 10 szt. 8

4

Zgłębnik nosowo-jelitowy ze spiralą Bengmark służący do bezpośredniego żywienia do 
jelita lub dwunastnicy. Długość 145 cm. Łącznik umożliwiający połączenie z zestawem do 
żywienia. Nieprzezroczysty przewód zgłębnika kontrastujący w promieniach RTG, nadruki 
znaczników długości i nazwy produktu. Wykonany z miękkiego poliuretanu z powłoką 
hydromerową z zamkniętym ujściem . Zamknięta końcówka z dwoma bocznymi otworami 
małymi i dużymi. Prowadnica z kulkowa końcówką pokryta silikonem.  Produkt sterylny, 
pakowany pojedynczo.

CH 10 10 szt. 8

X X

Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Flocare- PEG; części składowe 
zestawu:           
· poliuretanowy stożkowy łącznik,                          
· przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm, z pasmem znacznika widocznym 
w badaniu RTG, z nadrukowanym rozmiarem CH ...., 
· zacisk regulacji przepływu,                                       
· zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika,                                    
· silikonowa płyta zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz 
zabezpieczająca go przed zgięciem uniemożliwiającym przepływ diety.                        
 Dostępne z zestawem:                                          
· silikonowa  płyta zewnętrzna,                                
· skalpel jednorazowy,                                              
· igła punkcyjna z trokarem,                                        
· nić trakcyjna do przecięcia zgłębnika.                  
zestaw sterylizowany, pakowany pojedynczo

Razem

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Zamawiający wymaga dołaczenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora 
sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy. 



Formularz cenowy Pakiet nr 7 Akcesoria do przeszczepu skóry Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp Opis przedmiotu zamówienia ilość jm cena netto wartość netto 
[zł] VAT % wartość brutto 

[zł] Producent Kod katalogowy 
asortymentu

1 Ostrze do dermatonu elektrycznego TYP 8821 firmy ZIMMER o szerokości 1in.(3 cm) 200 szt

2 Płytki do nacinania skóry pobranej do przeszczepu o wymiarach   - 1,5:1 i 3:1 200 szt

X XRAZEM

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji zaoferowanych wyrobów przed rozstrzygnięciem przetargu w celu weryfikacji zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Zamawiający wymaga dołaczenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora 
sprzętu. Na każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy. 


