
Formularz cenowy - Złącznik nr 2 do SIWZ
Zamówienie częściowe nr 1 - Zestaw narzędzi do laparoskopii operacyjnej

Lp. Nazwa narzędzia lub akcesoria Numer katalogowy/ 
Producent

Cena netto  
[PLN]

Ilość  
[szt.]

Wartość netto 
[PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość 
brutto [PLN]

1
Imadło laparoskopowe do szycia, utwardzane wkładką węglową, bransze proste. Rączka ultralekka,
wykonana z aluminium pokrytego teflonem. Imadło wyposażone w kanał pluczący, nierozbieralne, śr. 5
mm, dł. 330 mm.

 
1

2
Narzędzie kompletne - nożyczki laparoskopowe METZENBAUM, zagięte, wielorazowego użytku. Rączka
plastikowa bez blokady, śr. 5 mm, dł. 330 mm, narzędzie 4 - częściowe, system mocowania na kulkę.
Wkład wkręcany w tubus na gwint. Narzędzie kompatybilne w zakresie możliwości wymiany tubusa,
wkładu oraz rączki z  posiadanym przez Zamawiającego zestawem laparoskopowym RUDOLF.

 

1

3

Płaszcz trokara niemetalowy, wykonany z tworzyw PEEK oraz PPSU, pediatryczny, wielorazowego
użytku. Płaszcz posiada zawór do insuflacji oraz gwintowany tubus. Uszczelka wewnętrzna w kształcie
stożka z 4 skrzydełkami, wielorazowego użytku. Uszczelki zamienne również tylko i wyłącznie
wilorazowego użytku dostarczane w opakowaniach zbiorczych, niesterylne. Dł. Tubusa 70 mm, śr. 5,5
mm. Płaszcz kompatybilny w zakresie możliwości korpusu oraz tubusa z posiadanym przez
Zamawiającego zestawem laparoskopowym RUDOLF.

 

2

4
Grot trokara, bezpieczny z samocofającym się ostrzem, trójgraniasty, ostry, rozbieralny, wielorazowego
użytku. Dedykowany do płaszczy trokarów o śr. 5,5 mm oraz dł. tubusa 70 mm. Kompatybilny z trokarem
oferowanym w poz. 3.

 
1

5

Narzędzie kompletne - grasper laparoskopowy okienkowy, wielorazowego użytku. Rączka plastikowa z
blokadą w dolnej części rączki z możliwością całkowitego jej rozłączenia oraz kontrolowanym zaciskiem,
śr. 5 mm, dł. 330 mm, narzędzie 4 - częściowe, system mocowania na kulkę. Wkład wkręcany w tubus na
gwint. Narzędzie kompatybilne w zakresie możliwości wymiany tubusa, wkładu oraz rączki z posiadanym
przez Zamawiającego zestawem laparoskopowym RUDOLF.

 

1

6
Rączka laparoskopowa, plastikowa, ze złączem HF, blokadą w dolnej części rączki z możliwością
całkowitego jej rozłączenia oraz kontrolowanym zaciskiem. Rączka posiadająca kulkowy system
mocowania wkładu narzędzia, z możliwością współpracy z wkladami o śr. 5 oraz 10 mm. Kompatybilna
z  wkładami narzedziowymi oraz tubusami RUDOLF, posiadanymi przez Zamawiającego.

 

2

7
Rączka laparoskopowa, plastikowa, ze złączem HF, bez blokady. Rączka posiadająca kulkowy system
mocowania wkładu narzędzia, z możliwością współpracy z wkladami o śr. 5 oraz 10 mm. Kompatybilna
z  wkładami narzędziowymi oraz tubusami RUDOLF, posiadanymi przez Zamawiającego.

 
2

RAZEM

1



Formularz cenowy - Złącznik nr 2 do SIWZ
Zamówienie częściowe nr 1 - Zestaw narzędzi do laparoskopii operacyjnej

Lp. Nazwa narzędzia lub akcesoria Numer katalogowy/ 
Producent

Cena netto  
[PLN]

Ilość  
[szt.]

Wartość netto 
[PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość 
brutto [PLN]

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

……………………………………….. ………………………………………………..

                      miejscowość, data

Zamawiający w celu sprawdzenia kompatybliności zaoferowanego asortymentu może wezwać wykonawcę do przeprowadzenia prezentacji.

Oświadczam, że zaoferowane narzędzia spełniają Wymagania Zamawiającego i na etapie zawarcia umowy przekażę wszystkie dokumenty i certyfikaty potwierdzające wymogi zamawiającego

                                  czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej 
                                    osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby jakość materiału użytego do produkcji narzędzi potwierdzna była certyfikatem  według normy DIN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd 
przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej.
Gwarancja fabryczna nie może być krótsza niż 24 miesiące
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego maksyalnie 72 godziny
Na etapie realizacji umowy wykonawca przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzedzi
Zamawiający wymaga dostępności do części zamiennych i akcesoriów na min. 10 lat.
Wszystkie narzędzia i trokary muszą tworzyć kompatybilny ze soba zestaw ( zaleca się, aby pochodził od jednego producenta). Trokary z oprzyrządowaniem i akcesoriami ( przede wszystkim gwoździami) również 
muszą być ze sobą kompatybilne (zaleca sie aby pochodziły od jednego producenta).

Wymogi Zamwiającego dotyczące zestawu narzędzi do laparoskopii operacyjnej:
Wszystkie narzędzia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016)
Wszystkie zoaferowane narzędzia  muszą posiadać Deklaracje Zgodności producenta wystawioną na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą
zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC.
Wszystkie narzędzia muszą być wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonym zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów 
projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485
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Formularz cenowy - Złącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Nazwa narzędzia lub akcesoria
Numer 

katalogowy/ 
Producent

Cena netto  
[PLN]

Ilość  
[szt.]

Wartość 
netto [PLN] Stawka VAT Wartość brutto 

[PLN]
1 Kościotrzymacz dedykowany przez producenta do chwytania rzepki. Narzędzie posiada blokadę ustawień

za pomocą pokrętła w środkowej części narzędzia. Bransze półkoliste zakończone podwójnymi długimi,
ostrymi zębami. Dł. Narzędzia 17,5 cm  

2

2 Rozwieracz automatyczny WEITLANER, 3 x 4 zęby, dł. 13 cm, zęby ostre.  1
3 Rozwieracz automatyczny WEITLANER, 3 x 4 zęby, dł. 13 cm, zęby tępe.  1
4 Rozwieracz automatyczny WEITLANER, 3 x 4 zęby, dł. 13 cm, zęby półostre.  1
5

Cęgi do cięcia drutu z systemem dźwigni ułatwiającym cięcie. Cęgi dedykowane do cięcia drutu
miękkiego o śr. do 2,0 mm oraz drutu twardego o śr. do 1,5 mm. Bransze utwardzane wkładką węglową,
narzędzia posiada dodatkową sprężynę zapewniającą kontrolę cięcia, dł. narzędzia 15 cm.  

2

6 Cęgi do cięcia drutu, dedykowane do cięcia drutu miękkiego o śr. do 2,0 mm oraz drutu twardego o śr. do
2,0 mm. Bransze półokrągłe, pełne, narzędzia posiada specjalne wyżłobiebienie do pozycjonowania
drutu podczas cięcia, dł. narzędzia 16 cm.  

2

7
Kleszcze do zaginania drutu z systemem dźwigni oraz systemem kontroli docisku, ułatwiającym pracę z 
narzędziem, utwardzane wkładką węglową. Końcówka narzędzia stożkowa, ścięta pod kątem prostym,
bardzo wąska. Rozmiar 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. narzędzia 17,5 cm  

2

8
Kleszcze do zaginania drutu z systemem dźwigni oraz systemem kontroli docisku, ułatwiającym pracę z 
narzędziem, utwardzane wkładką węglową. Końcówka narzędzia stożkowa, ścięta pod kątem prostym,
wąska. Rozmiar 0,5 mm, gęstość żebrowania 2500 tpsi, dł. narzędzia 17,5 cm  

2

9
Kościotrzymacz z bloladą dolną, jedna bransza zagięta półkoliście i zakończona ostrym trzpieniem,
druga bransza zamykające kleszcze zakończona ożebrowaną kanciastą kulą, dł. narzędzia 12 cm  2

10 Ściskacz do drutu ortopedycznego LOUTE, dł. 21 cm.  3
11 Kościotrzymacz z bloladą dolną, jedna bransza zagięta półkoliście i zakończona tępo oraz ożebrowana,

druga bransza zamykające kleszcze prosta, zakończona ostrym czubkiem posiadającym jeden ząbek, dł.
narzędzia 14,5 cm  

3

12 Szczęko rozwieracz DAVIS – MAYER, dedykowany do dzieci. W komplecie 5 łyżek o wymiarach 17 x 26
mm, 19 x 46 mm, 20 x 58 mm, 22 x 71 mm, 22 x 80 mm  2

Zamówienie częściowe nr 2 – Zestaw narzędzi do chirurgii urazowej oraz laryngologicznej w operacjach pediatrycznych

1



Formularz cenowy - Złącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Nazwa narzędzia lub akcesoria
Numer 

katalogowy/ 
Producent

Cena netto  
[PLN]

Ilość  
[szt.]

Wartość 
netto [PLN] Stawka VAT Wartość brutto 

[PLN]

Zamówienie częściowe nr 2 – Zestaw narzędzi do chirurgii urazowej oraz laryngologicznej w operacjach pediatrycznych

13 Kościotrzymacz obojczykowy z  blokadą, delikatny, precyzyjny, dł. 14 cm  2

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

……………………………………….. ………………………………………………..

                      miejscowość, data

Oświadczam, że zaoferowane narzędzia spełniają Wymagania Zamawiającego i na etapie zawarcia umowy przekażę wszystkie dokumenty i certyfikaty potwierdzające wymogi zamawiającego

                                  czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej 
                                    osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

 Zamawiający wymaga, aby jakość materiału użytego do produkcji narzędzi potwierdzna była certyfikatem  według normy DIN EN 10088-1 potwierdzający skład stopu użytego do produkcji narzędzi i wynikające stąd 
przeznaczenie do stosowania w danej specjalności chirurgicznej.
Gwarancja fabryczna nie może być krótsza niż 24 miesiące
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego maksyalnie 72 godziny
Na etapie realizacji umowy wykonawca przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzedzi
Zamawiający zaleca, aby wszystkie narzedzia pochodziły od jednego producenta.

Razem:
Wymogi Zamwiającego dotyczące zestawu narzędzi do chirurgi urazowej oraz laryngologicznej w operacjach pediatrycznych

Wszystkie narzędzia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016), łaczone za pomocą śrub a nie nitów oraz matowane fabrycznie przez producenta
Wszystkie zoaferowane narzędzia  muszą posiadać Deklaracje Zgodności producenta wystawioną na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą
zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC.
Wszystkie narzędzia muszą być wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonym zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów 
projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485

2



Formularz cenowy - Złącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Nazwa narzędzia lub akcesoria
Numer 

katalogowy/ 
Producent

Cena netto  
[PLN] Ilość  Wartość 

netto [PLN] Stawka VAT Wartość 
brutto [PLN]

I
Optyka uszna, kąt patrzenia 30°, system soczewek wałeczkowych, śr. 1,9 mm, dł. 10 cm,
autoklawowalna; wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w
postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki,
dodatkowo oznaczona kodem Data-matrix  

1 szt.

II Zestaw do drenażu  jam bębenkowych, w skład którego wchodzi: 3 kpl.
1 Koszyk metalowy do sterylizacji i przechowywania mikroinstrumentów, z pokrywą,

wymiary zew. 250 x 240 x 40 mm (±5 mm)  w komplecie:
1.1. Szpatułka uszna ZAUFAL długość 14,5 cm   
1.2 Nóż uszny TRAUTMANN, delikatny, kształt długości roboczej bagnetowy, długość

robocza 7,5 cm  
1.3 Kleszczyki WULLSTEIN typu pęseta, ząbkowane, długość 15 cm  
1.4 Rurka ssąca, zagięta, wyposażona w uchwyt na palce z otworem odcinającym, z

przyłączem LUER, śr. zew. 3 mm, długość robocza 9 cm  
1.5 Kleszcze uszne HARTMANN, ząbkowane, z uchwytami na palce, długość robocza 8 cm  
1.6 Rurka ssąca, zagięta, wyposażona w uchwyt na palce z otworem odcinającym, z

przyłączem LUER, œr. zew. 2,5 mm, długość robocza 9 cm  
1.7 Wziernik uszny HARTMANN, śr. zew. 3 mm, długość 3,6 cm  
1.8 Wziernik uszny HARTMANN, śr. zew. 4 mm, długość 3,6 cm  
1.9 Wziernik uszny HARTMANN, śr. zew. 5 mm, długość 3,6 cm  
1.10 Wziernik uszny HARTMANN, śr. zew. 6 mm, długość 3,6 cm  

1. 

Zamówienie częściowe nr 3 – Narzędzia do drenażu jam bębenkowych

Razem:

Wymogi Zamwiającego dotyczące narzędzi do drenażu jam bębenkowych
Wszystkie narzędzia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016)

1



Formularz cenowy - Złącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Nazwa narzędzia lub akcesoria
Numer 

katalogowy/ 
Producent

Cena netto  
[PLN] Ilość  Wartość 

netto [PLN] Stawka VAT Wartość 
brutto [PLN]

Zamówienie częściowe nr 3 – Narzędzia do drenażu jam bębenkowych

2.
3.  Czas reakcji serwisu 72 godziny
4. Gwarancja fabryczna nie może być krótsza niż 24 miesiące
5.  Zamawiający zaleca, aby wszystkie narzedzia pochodziły od jednego producenta.

……………………………………….. ………………………………………………..

                      miejscowość, data
                                  czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej 
                                    osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Wszystkie zoaferowane wyroby medyczne  muszą posiadać Deklaracje Zgodności producenta wystawioną na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą
zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC.

Oświadczam, że zaoferowane narzędzia spełniają Wymagania Zamawiającego i na etapie zawarcia umowy przekażę wszystkie dokumenty i certyfikaty potwierdzające wymogi zamawiającego

2



Formularz cenowy - Złącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Nazwa narzędzia lub akcesoria
Numer 

katalogowy/ 
Producent

Cena netto  
[PLN] Ilość  Wartość 

netto [PLN] Stawka VAT Wartość 
brutto [PLN]

I. Zestaw do operacji tympanoplastycznych 1 kpl.

1.1.
Koszyk metalowy do sterylizacji i przechowywania mikroinstrumentów, z pokrywą, wym. 285 x 175 x
36 mm wymiary zew. 285 x 175 x 36 mm (±5 mm)

1.2. Kleszcze uszne, bransze płaskie typu "kaczy dziób", ząbkowane, z uchwytami na palce, długość
robocza 8 cm  

1.3. Raspator uszny, model Erlangen, lekko zakrzywiony, szerokość 3 mm, długość 17,5 cm
 

1.4 Rurka ssąca, zagięta, cylindryczna, z przyłączem LUER, œr. zew. 2,7 mm, długość robocza 8 cm
 

1.5 Rurka ssąca FERGUSON z mandrynem i przyłączem LUER, rozmiar 6 Fr., długość robocza 11 cm,
uchwyt z otworem dcinającym ssanie  

1.6 Nożyczki FISCH, bardzo delikatne, zakrzywione, oba ostrza zakończone ostro, długość 10,5 cm
 

1.7 Retraktor do rozwierania rany WULLSTEIN, obydwa ramiona wyposażone po 3 zęby, długość 11 cm
 

1.8 Kleszcze uszne FISCH, bardzo delikatne, bransze miseczkowe owalne 0,6 mm, z uchwytami na
palce, długość robocza 8 cm  

1.9 Mikronożyczki uszne FISCH-BELLUCCI, długość ostrzy 7 mm, długość robocza 8 cm
 

1.10 Nóż sierpowaty PLESTER, dwukrawędziowy, bardzo delikatny, lekko zakrzywiony, długość 16 cm
 

1.11 Sonda uszna, koniec dystalny zagięty 45° zakończony kulką, rozmiar 3, długość 15,5 cm  
1.12 Sonda uszna, koniec dystalny zagięty 25° zakończony kulką o śr. 1 mm, długość 16 cm

 
1.13 Igła uszna WULLSTEIN, zakrzywiona, długość 16,5 cm

1.1. Mikroraspator FISCH, podwójnie zakrzywiony w lewo, długość 16 cm

1.1. Mikroraspator FISCH, podwójnie zakrzywiony w prawo, długość 16 cm

Zamówienie częściowe nr 4 – Zestaw do operacji tympanoplastycznych

1



1.1. Nóż uszny okrągły, zagięty 25°, średnica 2 mm, długość 16 cm

1.1. Praska do naczyń, model LÜBECK, średnica 38 mm

1.1. Płytka do cięcia, teflonowa, wym. 20 x 15 x 1 cm (±5 mm)

1.1. Raspator bagnetowy MAGNAN, końcówka w kształcie S zagięta do góry, szer. 2 mm, długość 20 cm

1.
2.
3.  Czas reakcji serwisu 72 godziny
4. Gwarancja fabryczna nie może być krótsza niż 24 miesiące
5.  Zamawiający zaleca, aby wszystkie narzedzia pochodziły od jednego producenta.

……………………………………….. ………………………………………………..

                      miejscowość, data

Wymogi Zamwiającego dotyczące narzędzi do drenażu jam bębenkowych
Wszystkie narzędzia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016)
Wszystkie zoaferowane wyroby medyczne  muszą posiadać Deklaracje Zgodności producenta wystawioną na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą
zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC.

Oświadczam, że zaoferowane narzędzia spełniają Wymagania Zamawiającego i na etapie zawarcia umowy przekażę wszystkie dokumenty i certyfikaty potwierdzające wymogi zamawiającego

                                  czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej 
                                    osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

2



Formularz cenowy - Złącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa produktu
Numer 

katalogowy/ 
Producent

Cena netto  
[PLN]

Ilość  
[szt.]

Wartość netto 
[PLN]

Stawka 
VAT [%]

Wartość brutto 
[PLN]

1 Pęseta mikrochirurgiczna, wykonana ze stali nierdzewnej, dł. całkowita 135 mm, 
średnica końcówki roboczej 0,3 mm, pleteau uchwyt płaski, szerokość uchwytu 9 mm, 
powierzchnia uchwytu karbowana

1

2 Pęseta mikrochirurgiczna by Pierse, wykonana ze stali nierdzewnej, dł. całkowita 
120 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, uchwyt płaski, szerokość uchwytu 9 
mm, powierzchnia uchwytu karbowana

1

3 Aproksymator mikrochirurgiczny, kolor czarny, dł. Całkowita 24 mm, przeznaczony 
do zamykania naczyń krwionośnych od 1,5 mm do 3,5 mm średnicy, 1 sztuka w 
opakowaniu

1

4 Aproksymator mikrochirurgiczny, kolor czarny, dł. Całkowita 16,6 mm, 
przeznaczony do zamykania naczyń krwionośnych od 1,0 mm do 2,25 mm średnicy, 1 
sztuka w opakowaniu

1

1.
2.
2. Narzędzia powinny być wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej zapewniającej wysoki stopień odpornosci na korozję
3.
4.
5.
6.

Gwarancja fabryczna nie może być krótsza niż 24 miesiące
7.
9.

……………………………………….. ………………………………………………..

                      miejscowość, data

Oświadczam, że zaoferowane narzędzia spełniają Wymagania Zamawiającego

                                  czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej 
                                    osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Narzędzia muszą charakteryzować się wysokimi właściwościami mechanicznymi typu: twardość, wytrzymałość, elastyzcność, sprężystość działąnia.
Narzedzia muszą zapewniać bezpieczne i nieurazowe użytkowanie.
Na powierzchni narzędzi brak jest porów, pęknięć, wyżłobień, powierznie równe i gładkie, pozbawione zadziorów.
Czas reakcji serwisu 72 godziny
Zamawiający zaleca, aby wszystkie narzedzia pochodziły od jednego producenta.

Zamówienie częściowe nr 5 –  Narzędzia mikrochirurgiczne

RAZEM
Wymagania dotyczące narzędzi mikrochirurgicznych

Wszystkie  narzędzia muszą być fabrycznie (rok produkcji 2016)
Wszystkie zoaferowane wyroby medyczne  muszą posiadać Deklaracje Zgodności producenta wystawioną na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą zgodność 
oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC.
Narzędzia powinny być dostosowane do wszystkich metod sterylizacji i dezynfekcji w roztwoarch o duzych stężeniach
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Formularz cenowy - Złącznik nr 2 do SIWZ

L.p. Nazwa produktu
Numer 

katalogowy/ 
Producent

Cena netto  
[PLN]

Ilość  
[szt.]

Wartość netto 
[PLN]

Stawka 
VAT [%]

Wartość brutto 
[PLN]

1 Sliding Suture Cutter -Narzędzie do obcinania nitek, dostępny w wersji 
zamkniętej i otwartej, bezpinowe, mechanizm zawiasowy, dożywatna 
gwarancja na ostrość

1

2.
Suture Manipulator -Narzędzie do chwytania i przeciągania nitek, 
bezpinowe, mechanizm zawiasowy, dostęone w wersji z poziomym i 
pionowym ustawieniem części pracującej, dożywotnia gwarancja na 
ostrośc

1

3. Dwururki do łąkotki- zestaw wymiennych kaniul(prowadnic) do szycia 
łąkotki metodą inside-out; w 2 kształtach: dwururka zagięta prawo/lewo 
oraz w płaszczyźnie góra/dół

2

1.
2.

2. Narzędzia powinny być wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej zapewniającej wysoki stopień odpornosci na korozję
3.
4.
5.
6.

Gwarancja fabryczna nie może być krótsza niż 24 miesiące
7.
9

……………………………………….. ………………………………………………..

                      miejscowość, data

Narzędzia muszą charakteryzować się wysokimi właściwościami mechanicznymi typu: twardość, wytrzymałość, elastyzcność, sprężystość działąnia.
Narzedzia muszą zapewniać bezpieczne i nieurazowe użytkowanie.
Na powierzchni narzędzi brak jest porów, pęknięć, wyżłobień, powierznie równe i gładkie, pozbawione zadziorów.
Czas reakcji serwisu 72 godziny
Zamawiający zaleca, aby wszystkie narzedzia pochodziły od jednego producenta.

                                  czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej 
                                    osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zamówienie częściowe nr 6 –  Narzędzia ortopedyczne

RAZEM

Wymagania dotyczące narzędzi ortopedycznych
Wszystkie  narzędzia muszą być fabrycznie (rok produkcji 2016)
Wszystkie zoaferowane wyroby medyczne  muszą posiadać Deklaracje Zgodności producenta wystawioną na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą zgodność 
oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC.
Narzędzia powinny być dostosowane do wszystkich metod sterylizacji i dezynfekcji w roztwoarch o duzych stężeniach
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