
Formularz cenowy Załacznik nr 2 do SIWZ

LP. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ilość 
(szt.)

nazwa/ kod 
katalogowy/ 
producent

Cena jedn. 
netto (zł)

Wartość netto  
(zł)

Stawka 
VAT 
(%)

Wartość brutto 
(zł)

1

System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i 
szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą 
jednego nacięcia pochwy. Jest to  system jednorazowy,  przeciwobrotowy, pozwalający na precyzyjne 
połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym posiadający  6 punktów mocowania o 
kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna posiada 6 mm otwory w 
części centralnej.  Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego 
umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej. Specjalnie zaprojektowany  instrument  
pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych 
mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy 
wsparciu podcewkowym .

50

2

System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i 
szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą 
jednego nacięcia pochwy. Jest to  system jednorazowy,  przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne 
połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, posiadający  6 punktów mocowania o 
kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o  bardzo delikatnej  
strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej 
daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie 
zaprojektowany  instrument  pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-
kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia 
dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym .
Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um.

3

3

System  wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej 
chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Zestaw składa się z TAS (Tissue 
Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) -3 kotwy wraz ze szwami , prowadnicy teleskopowej 
RIG (Retractable Insertion Guide) przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu  wzmacniającego  tkankę 
w miejscu zawieszenia.

4

4

System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy  wypadnięcia tylnego i 
szczytowego macicy  poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za 
pomocą jednego nacięcia pochwy.
Jest to  system jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy 
implantem a strukturą więzadła  krzyżowo –kolcowego dzięki kotwom TAS.  Polipropylenowa, 
monofilamentowa i niewchłanialna siatka posiada otwory  6 mm  w części centralnej. 
Specjalnie zaprojektowany  instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł 
krzyżowo-kolcowych .

4

Pakiet nr 1. Systemy leczenia wypadania macicy

RAZEM



Formularz cenowy Załacznik nr 2 do SIWZ

LP. OPIS Ilość
nazwa/ kod 
katalogowy/ 
producent

Cena jedn. 
Netto Wartość netto

Stawka 
VAT 
(%)

Wartość brutto

1
W całości częściowowchłanialny implant do procedur laparoskopowego  leczenia zaburzeń statyki 
narządów miednicy. Implant w kształcie litery Y wykonany z pojedynczych włókien polipropylenowych 
powleczonych PGACL wchłaniający się w okresie 90-120 dni. Rozmiar implantu: 2 x 18 cm. Waga przed 
absorpcją 67g/m2, po absorpcji 22g/m2. 

10 8%

Pakiet nr 2. Siatka do zabiegów korekty operacyjnej całkowitego wypadania narządów miednicy małej w laparotomii i laparoskopii

RAZEM
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LP. OPIS Ilość
nazwa/ kod 
katalogowy/ 
producent

Cena jedn. 
Netto Wartość netto Stawka 

VAT Wartość brutto

1
Jednorazowy zestaw trokarów 12 mm (2 kaniule + 1 obturator) z ostrzem liniowym i osłoną ostrza. 
Zintegrowana redukcja umożliwiająca pracę narzędziami 5-12 mm. Kolorystyczny wskaźnik aktywaci 
osłony noża. Możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara z uszczelką w celu ewakuacji preparatu. Trokar 
dostępny w wersji z kaniulą o atraumatycznym żebrowaniu oraz z systemem fiksacji w powłokach przy 
pomocy dysku retencynego i nadmuchiwanego balonu. Lejkowate wejście dla narzędzi.

50 8%

2
Jednorazowy zestaw trokarów 5 mm (2 kaniule + 1 obturator) z ostrzem liniowym i osłoną ostrza. 
Kolorystyczny wskaźnik aktywacji osłony noża. Możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara z uszczelką w 
celu ewakuacji preparatu. Trokar dostępny w wersji z kaniulą o atraumatycznym żebrowaniu oraz z 
systemem fiksacji w powłokach przy pomocy dysku retencynego i nadmuchiwanego balonu. Długość 
kaniuli 100 mm. Lejkowate wejście dla narzędzi.

40 8%

3
Jednorazowy trokar 5 mm  z ostrzem liniowym i osłoną ostrza. Kolorystyczny wskaźnik aktywacji osłony 
noża. Możliwość zdjęcia górnej obudowy trokara z uszczelką w celu ewakuacji preparatu. Trokar 
dostępny w wersji z kaniulą o atraumatycznym żebrowaniu oraz z systemem fiksacji w powłokach przy 
pomocy dysku retencynego i nadmuchiwanego balonu. Długość kaniuli 100 mm. Lejkowate wejście dla 
narzędzi.

70 8%

4 Jednorazowe zakrzywione nożyczki laparoskopowe, trzon obrotowy, średnica 5 mm, długość 35 cm i 45 
cm. 100 8%

5 Worek laparoskopowy automatyczny, średnica trzonu 10 mm, pojemność 225 ml, z elastycznymi 
metalowymi widełkami oraz koralikiem zaciskowym umożliwiającym wielokrotne zamknięcie worka. 10 8%

6
Worek laparoskopowy automatyczny o pojemności 1600 ml kompatybilny z trokarem z pozycji nr 1. 
Worek z elastycznymi metalowymi widełkami oraz koralikiem zaciskowym umożliwiającym wielokrotne 
zamknięcie worka.

10 8%

7 Worek laparoskopowy automatyczny, średnica trzonu 10 mm, pojemność 550 ml, worek wykonany z 
odpornego na rozerwanie materiału Nylon Ripstop. 6 8%

8 Worek laparoskopowy półautomatyczny, samorozprężalny bez aplikatora. Pojemność worka 200 ML, 
worek wykonany z odpornego na rozerwanie materiału Nylon Ripstop. 10 8%

Pakiet nr 3. Jednorazowy sprzęt do chirurgii klasycznej i  laparoskopowej 
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9
Jednorazowy stapler liniowy z nożem w rozmiarze 61 mm, zamykający na 1,5mm oraz 2,0 mm. 
Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki spomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający 
odpalenie staplera gdy nie jest całkowicie zamknięty. Pozycja pośrednia, jednostronny system odpalenia.

6 8%

10
Jednorazowy stapler liniowy z nożem w rozmiarze 81 mm, zamykający na 1,5mm oraz 2,0 mm. 
Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki spomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający 
odpalenie staplera gdy nie jest całkowicie zamknięty. Pozycja pośrednia, jednostronny system odpalenia.

36 8%

11
Ładunek do staplera liniowego z nożem w rozmiarze 61 mm, zamykający na 1,5mm oraz 2,0 mm. 
Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki spomiędzy szczęk staplera w postaci metalowego pinu, 
bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera gdy nie jest całkowicie zamknięty. 

12 8%

12
Ładunek do staplera liniowego z nożem w rozmiarze 81 mm, zamykający na 1,5mm oraz 2,0 mm. 
Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki spomiędzy szczęk staplera w postaci metalowego pinu, 
bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera gdy nie jest całkowicie zamknięty.

36 8%
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