
     PAKIET nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Zał ącznik Nr 1 do SIWZ

L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. ilo ść
Cena jedn. 

Netto
W arto ść netto VAT % W arto ść brutto Producent Nr katalogowy

1.
Przyrządy do przetaczania krwi posiadające odpowietrznik z fi ltrem 
antybakteryjnym, fi ltr krwi oraz zaciskacz przeźroczysta komora 8,8 - 9 
cm, opakowanie papierowo-foliowe

Szt. 3300

2.

Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków, zawierający: 
czterodrożny kranik z łącznikiem przewód, 2 kaniule pępkowe, 3 
strzykawki,zestaw do przetaczania, igła 25 G, pojemnik, l inijka , 3 
gaziki, serweta ,karta kontrolna, gaziki, rękawiczki

Szt. 2

3.
Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi z pompką i fi l trem 170 
mikronów, zawór kulowy w systemie zwrotnym, opakowanie 
papierowo-foliowe

Szt. 160

4.
Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych kompatybilne z 
pompą Ascor z wkładem sil ikonowym do pompy AP 31 P

Szt. 64

5.
Przedłużacz do pompy infuzyjnej biały 1,5m opakowanie papierowo-
foliowe, zabezpieczony korkami z obu stron

Szt. 4320

6.
Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy 1,5 m., opakowanie 
papierowo-foliowe zabezpieczony korkami z obu stron

Szt. 200

7.
Przedłużacz do pompy infuzyjnej czarny 1,5 m do podawania leków 
wrażl iwych na światło opakowanie papierowo-foliowe

Szt. 64

8.
Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy 
perystaltycznej ze wstawka sil ikonową do umieszczania w module 
pompy Space-Line, bez PCV

Szt. 12

9
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem w 
zakresie 0-250, regulator w kształcie koła z możl iwością obsługi 
jedną ręką, dren 180cm

Szt. 64

10
Przyrząd do aspiracji płynów z butelki z nieruchomą osłonką portu 
luer lock oraz zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi płynu

Szt. 1200

11

Przyrząd do przetaczania leków w układzie zamkniętym z 
zabezpieczeniem końca lini /fi l tr hydrofobowy/przed wypływem płynu 
podczas napełniania lini.Komora dwuczęściowa jedna część 
wykonana z poliwęglanu o wysokiej przeźroczystości. W komorze fi ltr 
cząsteczkowy z zabezpieczeniem przed przedostaniu się powietrza 
do układu.Zacisk rolkowy z komorą na kolec igły biorczej

Szt. 130

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniaj ącyn do wyst ępowania 

w obrocie prawnym lub posiadaj ących pełnomocnictwo

RAZEM



     PAKIET nr 2

L.
p.

Nazwa towaru Rozmiar J.m. ilo ść
Cena 
jedn. 
Netto

Wartość  
netto

VAT
Wartość  

brutto
Producent Nr katalogowy

2 ml/skala 
0,1ml

Op. 670

5 ml/skala 
0,2ml

Op. 860

10 
ml/skala 

Op. 740

20 
ml/skala 

Op. 670

2
Strzykawka do podawania leków doustnych (nie mogą posiadać  
połączenia Luer ani Luer-Lock) tłok w kolorze fioletowym do łatwej 
identyfikacji. 

20ml Szt. 64

3
Strzykawka do pomp infuzyjnych, jałowa, z zabezpieczeniem przed 
przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ Luer-lock

50ml/60ml Szt. 240

4

Strzykawka do pomp infuzyjnych, jałowa, z zabezpieczeniem przed 
przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ Luer-lock, z 
nacięciem porzecznym na tłoku, kompatybilna z pompą Perfusor, 
posiadająca czarną niezmywalną skalę, z tłokiem oraz oringiem 
uszczelniającym grubości ok. 2 mm

50/60 ml. Szt. 6000

5
Strzykawka jednorazowego użytku z końcówką do podłączenia 
cewnika, typ Żaneta z dwoma nasadkami Luer w zestawie

100ml. Szt. 2880

6
Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny z igłą, posiadająca 
czarną niezmywalną skalę, a'100szt

1 ml. op. 3

7
Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny z igłą, posiadająca 
czarną niezmywalną skalę, a'100szt

0,5 ml Op. 1

8 Strzykawka j. 50 ml typ Luer do leków światłoczułych -czarna 50 ml. Szt. 960

9
Strzykawka jednorazowego użytku do tuberkuliny z igła, posiadająca 
czarną niezmywalną skalę, a'100szt

1 ml. op. 9

10
Strzykawka niskooporowa plastikowa, posiadająca czarną 
niezmywalną skalę

10 ml. Szt. 20

0,5 Op. 260
0,6 Op. 80
0,7 Op. 240
0,8 Op. 740
0,9 Op. 140
1,1 Op. 140
1,2 Op. 960

12 Igła do peana sterylna a`100 30G/8mm op. 8

13
Tępa igła do pobierania leków z ampułek szklanych z otworem 
ułożonym centralnie , ostrze igły ścięte pod kątem 40 stopni z fi ltrem 
5 mikromilimetrów rozmiar 18G/1,2 mm x 40 mm x 100 szt.

1,2 Op. 3

1.

Strzykawka jednorazowego użytku, jałowa, z podwójnym 
zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, 
bezlateksowa, skala nominalna rozszerzona o min. 20%, 
kontrastujący tłok, typ Luer, posiadająca czarną niezmywalną skalę, 
a’ 100 szt.

11
Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, jałowa typu Luer (opakowanie 
a'100 szt)



14
Kapturek ochronny na strzykawkę Luer do zabezpieczenie strzykawki z 
przygotowanym lekiem a`100

Op. 3

15 Igła do nakłuć  lędźwiowych ostrze standard
22G                                                 

120 mm
Szt. 6

16
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke, 
przezroczysty uchwyt lock  

18,19,20,2
2 G              

88 mm
Szt. 50

17
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke z 
prowadnicą (może być  pakowana osobno)

25-26 G                                             
88 mm

Szt. 1600

18
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke z 
prowadnicą (może być  pakowana osobno)

27 G                                                      
88 mm

Szt. 56

19
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke z 
prowadnicą (może być  pakowana osobno)

29 G                                    
88 mm

Szt. 6

20
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z 
prowadnicą

25,27 G                                          
88 mm

Szt. 32

21
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quinice z 
prowadnicą

20G/50m
m Szt. 6

2 ml/skala 
0,1ml

Szt. 2

5 ml/skala 
0,2ml

Szt. 2

10 
ml/skala 

Szt. 2

20 
ml/skala 

Szt. 2

Uwaga: Strzykawki z poz.1 muszą pochodzić  od jednego producenta, w opakowaniu maksymalnie 100 strzykawek.

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

22
Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa, gumowy tłok ,logo 
producenta na korpusie czarna niezmywalna skala a 100 szt

RAZEM



     PAKIET nr 3

L.
p.

Nazwa towaru Rozmiar J.m. ilo ść
Cena 
jedn. 
Netto

Wartość  
netto

VAT % 
Wartość  

brutto
Producent Nr katalogowy

1.

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający 
odpowietrznik z fi ltrem antybakteryjnym filtr płynu oraz zaciskacz, 
przeźroczysta komora 5,8 - 6 cm, opakowanie papierowo-foliowe 
oznaczone kolorostycznie niebieskie

Szt. 61600

2

Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z biuretą o 
pojemności 150ml ze skalą co 1ml, dodatkowy port do dostrzyknięć  
leku, dwa zaciski rolkowe, dren 160cm, miękka przeźroczysta komora, 
zawór pływakowy, igła biorcza z odpowietrznikiem.

Szt. 20

3
Zawór dostępu żylnego z dwudzielną transparentną sil ikonową 
zastawką, obudowa przeźroczysta, przepływ min. 30l/h

szt. 12

4
Zawór dostępu żylnego z dwudzielną transparentną sil ikonową 
zastawką, obudowa przeźroczysta, przepływ min. 30l/h z przedłużką 
min 10cm

szt. 6

5

Kranik trójdrożny z wyczuwalnym w każdej pozycji indykatorem 
pozycji otwarty-zamknięty, w komplecie znaczniki (czerwony, 
niebieski ) do znakowania w zależności od potrzeby na 
trójramiennym pokrętle, system Luer-Lock wykonane z miekkiego 
materiału zapewniającego szczelność połączenia

Szt. 2000

6

Kaniula do wkłuć  obwodowych bez portu bocznego ze 
zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli, z 
informacją na temat rozmiaru (długość, grubość) i wartości 
przepływów na opakowaniu jednostkowym, kaniula bezlateksowa i 
bez PCV - potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją 
umieszczoną na opakowaniu jednostkowym, wykonane z Ptfe, 
pakowana w opakowania typu nierozrywalnego Tyvec .Minimum 4 
paski rtg

26G,24G 
przepływ 
min 12 
ml/min

szt. 880

22G - 
przepł.min 
40ml/min

Szt. 7400

20 -
przepł.min 
65ml/min

Szt. 17300

18-przepł. 
min100ml/

min
Szt. 3400

Kaniula do wkłuć  obwodowych z biokompatybilnego poliuretanu * z 
samodomykającym się korkiem portu bocznego, kolorowym 
oznaczeniem kaniuli , na opakowaniu jednostkowym fabrycznie 
nadrukowane prędkości przepływu, z informacją na temat rozmiaru 
(długość, grubość), kaniula bezlateksowa i bez PCV -potwierdzone 
fabrycznie nadrukowaną informacją umieszczoną na opakowaniu 

7



17G-
przepł. 

min130ml/
min

Szt. 270

fabrycznie nadrukowaną informacją umieszczoną na opakowaniu 
jednostkowym, pakowana w opakowania typu nierozrywalnego Tyvec



16G-
przepł. 

min235ml/
min

Szt. 32

8
Kaniula dotętnicza z zaworem ON-OFF zapobiegającemu 
wstecznemu przepływowi 20 Ga x 45 mm

Szt. 320

9
Korek do kaniuli Luer-Lock typu Combi złącze męsko-damskie, 
pakowane indywidualnie sterylny

Szt. 1100

10

Kaniula do wkłuć  obwodowych z poliuretanu ze standartowym 
korkiem portu bocznego,oznaczenie kolorystyczne kaniuli, skrzydełka 
z możl iwością przyszycia do skóry minimum 4 paski kontrastujące w 
RTG ,ostrze igły zakończone metalową końcówką zabezpieczającą 
zakłuciom po wyjęciu igły z kaniuli

22G,20G,
18G   17G

Szt. 2700

Uwaga! - * - do oferty dołączyć badania kliniczne biokompatybilności materiału cewnika kaniuli

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

RAZEM



PAKIET nr 4

L.p
. Nazwa towaru Rozmiar J.m. Ilość

Cena jedn. 
Netto Wartość netto VAT % Wartość brutto Producent Nr katalogowy

Ch 06/40 Szt. 24

Ch 08/40 Szt. 64

Ch 10/40 Szt. 64

Ch 12/40 Szt. 96

Ch 14/40 Szt. 64

Ch 16/40 Szt. 130

Ch 18/40 Szt. 160

Ch 20/40 Szt. 130

Ch 22/40 Szt. 130

Ch 08/40 Szt. 140

Ch 10/40 Szt. 170

Ch 12/40 Szt. 130

Ch 14/40 Szt. 160

Ch 16/40 Szt. 160

Ch 18/40 Szt. 130

Ch 20/40 Szt. 64

Cewnik Foley obustronnie silikonowany lub z silikonu utrzymywany do 14 dni Ch 6 Szt. 6

Rozmiary 6,8 10 – wyposażone w prowadnicę Ch 8 Szt. 12

ułatwiającą cewnikowanie dzieci Ch 10 szt. 12

opakowanie folia - papier Ch 12 Szt. 12

Ch 14 Szt. 200

Ch 16 Szt. 1 600

 Ch 18 Szt. 2 200

 Ch 20 Szt. 1 100

Ch 22 Szt. 320

 Ch 24 Szt. 64

Ch 16/40 Szt. 24

Ch 18/40 Szt. 24

Ch 20/40 Szt. 24

Ch 22/40 Szt. 32

Ch 24/40 Szt. 32

Ch 26/40 Szt. 32

Ch 28/40 Szt. 32

Ch 30/40 Szt. 14

Ch 32/40 Szt. 14

Ch 34/40 Szt. 14

Ch 36/40 Szt. 14

Ch 08/70 Szt. 20

Ch 10/70 Szt. 96

Ch 12/70 szt. 160

Ch 14/70 szt. 240

4. Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu silikonowany z trzema otworami 
odbarczającymi

5. Dren Redon – pakowany w formie prostego drenu, opakowanie papierowo- 
foliowe

1. Cewnik Nelaton opakowanie typu folia-papier dł. robocza 36 cm

2. Cewnik Tieman opakowanie papierowo - foliowe dł robocza 36 cm, znacznik na 
łączniku do celów orientacyjnych ułożenia wygięcia końcówki

3.



Ch 16/70 szt. 320

Ch 18/70 Szt. 300

Ch 8/80 Szt. 14

Ch 10/80 Szt. 14

Ch 12/80 Szt. 14

Ch 14/80 Szt. 14

Ch 16/80 Szt. 14

250 ml. Szt. 1 700

400 ml. Szt. 64

8. Zestaw do lewatywy z drenem niesterylny 1 750ml. Szt. 1 450

Ch 6 x 40 Szt. 270

Ch 8 x 40 Szt. 720

Ch 10 x 40 Szt. 560

Ch 12 x 51 Szt. 64

Ch 14 x 51 Szt. 6 640

Ch 16 x 60 Szt. 4 640

Ch 18 x 60 Szt. 130

10. Wieszaki do worków na mocz Szt. 200

11. Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych posiadający: igła Tuohy, strzykawka, 
cewnik, łącznik, filtr, płaski przeźroczysty uchwyt do cewnika Lock-it

16-18 G Szt. 40

12. Zgłębnik żołądkowy opakowanie folia-papier Ch 14/1000 Szt. 20

Ch 16/1000 Szt. 48

Ch 18/1000 Szt. 130

Ch 20/1000 Szt. 320

Ch 22/1000 Szt. 6

Ch 24/1000 Szt. 6

Ch  8/1250 Szt. 6

Ch 14/1250 Szt. 6

Ch 16/1250 Szt. 6

Ch 18/1250 Szt. 6

15. Trzykomorowy zestaw do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej z dokładną 
regulacją siły ssania i zastawką wodną, port do pobierania próbek

2200 ml. szt. 48

16. Sterylny dwukomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną 
komorą zastawki wodnej, komorą na wydzielinę o pojemności 3000 ml. 
Specjalny, zabezpieczony port igłowy, umożliwiający pobieranie świeżo 
zdrenowanego płynu do badań możliwość podłączenia i współpracy z przenośna 
próżnią. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową 
sprężyną z zatyczką. Wszystkie elementy w sterylnym opakowaniu razem z 
serwetą.

3000 ml. szt. 6

17. Zatyczka do cewników - sterylna 120 szt. 320

CH 16 Szt. 6

CH 24 Szt. 6

CH 30 Szt. 6

Ch 24 Szt. 6

Ch  28 Szt. 13

18. Kanki doodbytnicze z PCV bez ftalanów

19. Dren do opłucnej z tokarem tępym, podziałka co 2 cm., rozmiar widoczny na 
płaskim uchwycie trokara, łącznik do drenu w komplecie

7. Butelka do odsysania ran –sterylna REDON opakowanie folia papier

9. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi 
otworami bocznymi oraz jednym centralnym powierzchnia zmrożona

13. Zgłębnik dwunastniczy opakowanie papierowo-foliowe

6. Dren Kehr z miękkiego lateksu silikonowany dł. Ramion 10 cm



Ch 32 Szt. 13

Ch 18 Szt. 6

Ch 20 Szt. 6

Ch 22 Szt. 6

Ch 24 Szt. 20

21. Zestaw do odsysania typ Yankauer  z możliwością wymiany końcówek podczas 
odsysania, dren 210 cm. Końcówki o śr. 5,6mm

Szt. 3 360

22. Zestaw do odsysania typ SuperFlow, końcówka prosta z dwoma otworami 
odbarczającymi,  z możliwością wymiany końcówek podczas odsysania, dren 
210 cm. 

Szt. 2

23. Bezpieczna igła Veressa dł. około 150mm Szt. 6

24. Zgłębnik do odżywiania jelitowego wykonany z poliuretanu  z obciążoną 
końcówką, z mendrynem, boczne otwory cewnika wzmocnione, długość 110cm, 
linia rtg

Ch8, Ch12 Szt. 10

25. Zgłębnik gastostomijny zakładany pod kontrolą endoskopii, wykoanay z 
poliuretanu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk do ufiksowania na 
odpowiedniej głębokości, płytka silikonowa, skalpel, igła z trokarem

Ch10, 
Ch14, Ch18

Szt. 2

26. Zestaw do bezpieczniej konikotomii; igła Veressa, wyposażona we wskaźnik 
sygnalizujący wejście do tchawicy, rurka tracheostomijna o śr. 6 mm z 
mankietem niskociśnieniowym o obniżonej przenikalności podtlenku azotu

Szt. 2

27. Cewnik Fogartiego do embolektomii  Fr 3, Fr 4, 
Fr 5 dł. 80 

cm
Szt. 6

28. Sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do inwazyjnego 
przezskórnego dostępu do jamy opłucnej, metodą Selidingera. Skład zestawu: 
skalpel , strzykawka 10 ml, igła prowadząca 16G x 80 mm, rozszerzadło 1F 
dren do opłucnej 12F/30cm z dwoma otworami bocznymi i końcówkami, 
kranik 4-drożny, łącznik Luer Lock męski/ schodkowy.

Szt. 6

Razem

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

20. Dren do drenażu jamy otrzewnej



PAKIET nr 5

L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. Ilość
Cena jedn. 

Netto Wartość netto VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

4,5 Szt. 3

5 Szt. 3

5,5 Szt. 3

6 Szt. 3

6,5 Szt. 6

7 Szt. 60

7,5 Szt. 360

8 Szt. 300

8,5 Szt. 240

9 Szt. 60

7 Szt. 3

7,5 Szt. 3

8 Szt. 10

7 Szt. 6

8 Szt. 30

9 Szt. 12

8 Szt. 6

9 Szt. 6

2 Szt. 410

3 Szt. 30

7. Zestaw uzupełniający  do przezskórnej tracheotomii metodą Grigsa - bez wielorazowego peana, 
zawierający  skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identy fikacj i tchawicy , prowadnicę, 
rozszerzało, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym , na baloniku kontrolnym opis 
rozmiaru rurki oraz typu mankietu, odsysaniem znad mankietu i mandrynem

rozmiar 7,8,9 Szt. 3

8. Maska krtaniowa z mankietem typu Soft Seal o potwierdzonej badaniami niskiej  przepuszczalności 
dla podtlenku azotu

Szt. 16

9. Przedłużacz 10 cm 22MM/15F szt. 240

Razem

podpisy  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadajacych pełnomocnictwo

6. Rurki ustno -gardłowe z kodem barwnym

5. Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym o obniżonej przepuszczalności dla 
podtlenku azotu  z otworem w obturatorze umożliwiaj ącym przeprowadzenie prowadnicy  typem 
mankietu podanym na baloniku kontrolnym

7 Szt. 6

1. Rurki intubacy jne z mankietem i oczkiem Murphy ’ego, dwoma oznacznikami głębokości, 
rozmiarem rurki i numerem serii podane na baloniku kontrolnym

3. Rurki intubacy jne z mankietem i oczkiem Murphy ’ego, dwoma oznacznikami głębokości, 
rozmiarem rurki i numerem serii podane na baloniku kontrolnym rozmiarem rurki i numerem serii 
podane na baloniku kontrolnym - zbrojona

4. Rurka tracheostomijna z mankietem, ruchomym łącznikiem, obturatorem, rozmiarem rurki i 
numerem serii podanym na baloniku kontrolnym


