
Lublin, dnia 12 stycznia 2011 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-1/11

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm) dokonuje  zmiany treści specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  W  załączeniu  poprawiony  załącznik  nr  2  do  SIWZ.
Zamawiający  informuje,  Ŝe kolumnę  I  naleŜy wypełnić  poprzez  podanie  producenta  i  modelu
oferowanego  wyrobu,  a  takŜe  innych  oznaczeń  np.  typ,  rodzaj  umoŜliwiających  identyfikację
oferowanego wyrobu.

Jednocześnie  na podstawie art.  38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych zamawiający przedłuŜa termin składania ofert.  Nowym terminem składania ofert
jest dzień 18.01.2011 godzina 12:00, zaś otwarcia ofert jest dzień 18.01.2011 godzina 12:30.



Załącznik Nr 2 
Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE ASORTYMENTU
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I

1. Igła do iniekcji jedn. uŜytku rozm. 0,6 x 30 mm; sterylne (a’ 100) op. 24
2. Igła do iniekcji jedn. uŜytku rozm. 0,7 x 30 mm; sterylne (a’ 100) op. 60

3. Igła do iniekcji jedn. uŜytku rozm. 0,8 x 40 mm; sterylne (a’ 100). op. 240

4. Igła do iniekcji jedn. uŜytku rozm. 0,9 x 40 mm; sterylne (a’ 100) op. 120

5. Igła do iniekcji jedn. uŜytku rozm. 1,2 x 40 mm; sterylne (a’ 100) op. 540

6. Igła do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z
zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka
- rozm. 1.2 dł. 30 mm - op. a’ 100 szt.

op. 120

7. Igła do nakłuć lędźwiowych G 22 0,7 x 90 mm szt. 240

8. Igła do nakłuć lędźwiowych G 20 0,9 x 90 mm szt. 120

9. Igła do nakłuć lędźwiowych G 19 1,1 x 90 mm szt. 60

10. Igła do nakłuć lędźwiowych G 18 1,2 x 90 mm szt. 60

11. Igła do penów do insuliny G 31 x 8 mm (a’ 100) op. 30

12. Strzykawka jedn. uŜ. trzyczęściowa 2 ml z zakończeniem luer;
połoŜenie końcówki centralne; cylinder o wysokim stopniu
przejrzystości; skalowana co 0,1 ml do 2,5 ml; wyraźna, czytelna i
nieścieralna skala; gumowa część tłoka z podwójnym
uszczelnieniem; wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem
tłoka; tłok z czterema nacięciami ułatwiającymi jego złamanie po
wykonanej procedurze, co zabezpiecza przed ponownym uŜyciem;
opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i
waŜności; pakowane w kartonowe opakowania (a’ 100)

op. 350

13 Strzykawka jedn. uŜ. trzyczęściowa 5 ml z zakończeniem luer;
połoŜenie końcówki centralne; cylinder o wysokim stopniu
przejrzystości; skalowana co 0,2 ml; wyraźna, czytelna i nieścieralna
skala; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem; wyraźna
kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka; tłok z czterema
nacięciami ułatwiającymi jego złamanie po wykonanej procedurze,
co zabezpiecza przed ponownym uŜyciem; opakowanie typu blister-
pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i waŜności; pakowane w
kartonowe opakowania  (a’100)

op. 660

14. Strzykawka jedn. uŜ. trzyczęściowa 10 ml  z zakończeniem luer;
połoŜenie końcówki centralne; cylinder o wysokim stopniu
przejrzystości; skalowana co 0,2 ml; wyraźna, czytelna i nieścieralna
skala; gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem; wyraźna
kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka; tłok z czterema
nacięciami ułatwiającymi jego złamanie po wykonanej procedurze,
co zabezpiecza przed ponownym uŜyciem; opakowanie typu blister-
pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i waŜności; pakowane w
kartonowe opakowania (a’ 100)

op. 300

15. Strzykawka jedn. uŜ. 20 ml z zakończeniem luer; połoŜenie końcówki
boczne; cylinder o wysokim stopniu przejrzystości; skalowana co 0,5
ml; wyraźna, czytelna i nieścieralna skala; gumowa część tłoka z
podwójnym uszczelnieniem; wyraźna kryza zabezpieczająca przed
wysunięciem tłoka; tłok z czterema nacięciami ułatwiającymi jego
złamanie po wykonanej procedurze, co zabezpiecza przed
ponownym uŜyciem; opakowanie typu blister-pack z polskimi
opisami oraz datą produkcji i waŜności; pakowane w kartonowe
opakowania (a’ 100)

op.          450

16. Strzykawka jedn. uŜ. trzyczęściowa 50 ml biała, z zakończeniem luer
- lock

szt. 600

17. Strzykawka jedn. uŜ. trzyczęściowa 50 ml bursztynowa, z
zakończeniem luer - lock

szt. 600

18. Strzykawka jedn. uŜ. trzyczęściowa 100 ml z końcówką do cewnika szt. 3000



19 Strzykawka insulinowa z igłą (a’ 100) op. 24

20. Kaniula do długotrwałych wlewów doŜylnych wykonana z
biokompatybilnego poliuretanu, wolna od lateksu i PCV, z zaworem
iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z paskami RTG i filtrem
hydrofobowym korek lauter-lock z trzpieniem poniŜej jego krawędzi,
ze skrzydełkami, rozmiar 18G 1,3x32 mm, przepływ 85 ml/min.

szt. 7200

21. Kaniula do długotrwałych wlewów doŜylnych wykonana z
biokompatybilnego poliuretanu, wolna od lateksu i PCV, z zaworem
iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z paskami RTG i filtrem
hydrofobowym korek lauter-lock z trzpieniem poniŜej jego krawędzi,
ze skrzydełkami, rozmiar 20G 1,1x33 mm, przepływ 55 ml/min.

szt. 18000

22. Kaniula do długotrwałych wlewów doŜylnych wykonana z
biokompatybilnego poliuretanu, wolna od lateksu i PCV, z zaworem
iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z paskami RTG i filtrem
hydrofobowym korek lauter-lock z trzpieniem poniŜej jego krawędzi,
ze skrzydełkami, rozmiar 22G 0,9x25 mm, przepływ 33ml/min.

szt. 7800

23. Kaniula do długotrwałych wlewów doŜylnych wykonana z
biokompatybilnego poliuretanu, wolna od lateksu i PCV, z zaworem
iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z paskami RTG i filtrem
hydrofobowym korek lauter-lock z trzpieniem poniŜej jego krawędzi,
ze skrzydełkami, rozmiar 24G 0,7x19 mm, przepływ 18 ml/min.

szt. 100

24. Przeciwbakteryjny łącznik bezigłowy ze srebrem, pojedynczy, z
przedłuŜaczem

szt. 1000

25. Koreczki do kaniul sterylne z trzpieniem poniŜej krawędzi korka szt. 5000

26. Przylepiec do mocowania kaniul transparentny 6 x 8 szt. 29500

27. Worek na mocz sterylny 2 l ze spustem i z zastawką antyrefluksyjną szt. 8000

28. Wieszak do mocowania standardowych worków na mocz o
pojemności od 1 000 do 2 000 ml z dwoma otworami
podwieszającymi, wykonany z trwałego, mocnego i elastycznego
tworzywa

szt. 360

29. Kieliszki do leków jednorazowe; bezbarwne; poj. 25 ml (a’ 70) op. 10000

30. Szpatułki laryngologiczne drewniane, niejałowe (a’ 100) op.          180

31. Płótno sanitarne podgumowane szer. 150 cm mb          100

32. Fartuch jednorazowy z folii szt. 2600

33. Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękaw
ściągany gumką, kolor zielony

szt. 500

34. Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 210 x 130 zielone;
niejałowe; gramatura 40 g/m2 

szt. 2400

35. Prześcieradło z włókniny polipropylenowej, role o szerokości 80 cm,
długość 300 m, gramatura 40 g/m2

szt.            40

36. Prześcieradło papierowe, białe,  perforowane, wym. 50 cm x 50 mb szt.          300

37. Serweta jednorazowego uŜytku z fizeliny (zielona) 80 x 90 sterylna szt. 600

38. Rękawice lateks. lekko pudrowane rozmiar S; rolowane zakończenie
mankietu; zawartość białek lateksowych poniŜej 150 µ/g; zawartość
środka pudrującego poniŜej 7,5 mg/dm2 (a’ 100)

op. 3600

39. Rękawice lateks. lekko pudrowane rozmiar M; rolowane zakończenie
mankietu; zawartość białek lateksowych poniŜej 150 µ/g; zawartość
środka pudrującego poniŜej 7,5 mg/dm2 (a’ 100)

op. 3600

40. Rękawice lateks. lekko pudrowane rozmiar L; rolowane zakończenie
mankietu; zawartość białek lateksowych poniŜej 150 µ/g; zawartość
środka pudrującego poniŜej 7,5 mg/dm2 (a’ 100)

op.          500

41. Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek
lateksowych poniŜej 150µ/g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5
lub mniej, zawartość środka pudrującego poniŜej
8,2mg/dm²,pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH
obojętne, dł.300mm, szer.98mm, grubość pojedynczej ścianki -palec
0,20mm, dłoń 0,18, mankiet 0,16mm, rozmiar  7,5

para 240

42. Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek
lateksowych poniŜej 150µ/g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5
lub mniej, zawartość środka pudrującego poniŜej
8,2mg/dm²,pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH
obojętne, dł.300mm, szer.106 mm, grubość pojedynczej ścianki
-palec 0,20 mm, dłoń 0,18, mankiet 0,16 mm, rozmiar  8,0

para 72

43. Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zawartość białek
lateksowych poniŜej 150µ/g, test przepuszczalności wody -AQL 1,5
lub mniej, zawartość środka pudrującego poniŜej
8,2mg/dm²,pudrowane mączką kukurydzianą, bez talku, pH
obojętne, dł. 300 mm, szer.114 mm, grubość pojedynczej ścianki
-palec 0,20 mm, dłoń 0,18, mankiet 0,16 mm, rozmiar  8,5

para 300

44. Rękawice lateksowe, diagnostyczne o zwiększonej odporności na
rozerwanie, grubość ścianek na palcach min.0,80mm  na
powierzchni dłoni min. 0,60mm ,poziom protein poniŜej 50 µg/g -
oznaczone znakiem CE na opakowaniu jednostkowym wraz z
numerem jednostki notyfikowanej, rozmiary S, M, L,  a’ 50 szt.

op.          360

45. Rękawice foliowe (a’100) op. 700



46. Rękawice winylowe bezpudrowe, rolowane zakończenie mankietu,
grubość na: palcu 0,14 mm, dłoni 0,12 mm +/- 0,02, mankiecie 0,09
mm +/- 0,02  rozm. XS, S, M, L, XL a’ 100szt.

op. 144

47. Rękawice diagnostyczne niesterylne pudrowane skrobią
kukurydzianą, wykonane z lateksu naturalnego z zewnętrzną
warstwą antypoślizgową Honey Comb – struktura plastra miodu
znajdująca się na palcach oraz wew. powierzchni dłoni, przekątna 2-
3mm, poziom AQL=1,5 z rolowanym mankietem w kolorze zielonym i
niebieskim, rozmiar S, M (a‘ 100 szt.)

op. 60

48. PrzedłuŜacz PVC do pompy infuzyjnej dł. 1,5 m bezbarwny, jałowy;
niepirogenny.

szt. 144

49. PrzedłuŜacz PVC do pompy infuzyjnej dł. 1,5 m; do leków
światłoczułych bursztynowy; jałowy; niepirogenny.

szt. 144

50. Kranik trójdroŜny szt. 600

51. Kranik trójdroŜny z przedłuŜaczem 10 cm szt.          600

52. Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z fiolek z dwoma filtrami szt. 450

53. Dren do ssaka SO4  rozm. 8/11 mb 400

54. Łącznik do drenów do ssaka SO4  rozm. 8/12 jałowy szt. 60

55. Cewnik do podawania tlenu przez nos jałowy, dł. 200 cm szt.          600

56. Cewnik urologiczny typu Nelaton, rozm. 12, 14, 16, 18 szt. 3000

57. Cewnik Foleya, pokryty elestomerem silikonowym na zewnątrz jak i
wewnątrz kanałów. Rozm. 14, 16, 18, 20, 22

szt. 2400

58. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, dł. 60 cm, rozm.
14 – 20

szt. 2400

59. Zgłębnik Ŝołądkowy dł. 125 cm; Rozm. 14, 16, 18 szt. 600

60. Rurka ustno - gardłowa nr 1 /6cm/ sterylna szt.            10

61. Rurka ustno - gardłowa nr 2 /7cm/ sterylna szt. 50

62. Rurka ustno - gardłowa nr 3 /8cm/ sterylna szt.          240

63. Rurka ustno - gardłowa nr 4 /9cm/ sterylna szt.            50

64. Wymiennik ciepła i wilgoci – Thermowent T lub równowaŜny szt. 240

65. Zestaw do podawania tlenu do rurki tracheostomijnej – Thermovent
O2 lub równowaŜny

szt.            70

66. Wymiennik ciepła i wilgoci – Thermovent 600 lub równowaŜny szt.          100

67. Maseczki tlenowe dla dorosłych jałowe; regulacja koncentracji tlenu
od 24% do 50% 

szt. 120

68. Rurki intubacyjne nr 5,5 –9 z mankietem niskociśnieniowym. szt.          200

69. Maseczka chirurgiczna z gumką szt. 1440

70. Ustniki kompatybilne z alkomatem  DRAGER ALKOTEST 7410 szt. 3000

71. Ustniki kompatybilne z alkomatem  ALCO-S szt. 1200

72. Ustniki kompatybilne z alkomatem ALCO SENSOR IV szt. 1400

73. Ustniki kompatybilne z alkomatem ALKOVISOR MARK X Szt. 600

74. Termometry elektroniczne lekarskie (pod pachę) szt.          150

75. Osłonki jednorazowego uŜytku na termometry (a’ 1 000) op. 50

76. Słuchawki lekarskie dwie membrany szt.            12

77. Basen sanitarny dla dorosłych z rączką i pokrywą wykonany z
tworzywa sztucznego dająca się sterylizować w autoklawie w
temperaturze do 120 °C do 30 minut.

szt. 36

78. Kaczka sanitarna z rączką damska wykonana z tworzywa
sztucznego dający się sterylizować w autoklawie w temperaturze do
120 °C do 30 minut.

szt. 36

79. Kaczka sanitarna z rączką męska wykonana z tworzywa sztucznego
dająca się sterylizować w autoklawie w temperaturze do 120 °C do
30 minut.

szt. 36

80. Pojnik dla chorego wykonany z tworzywa sztucznego dający się
sterylizować w autoklawie w temperaturze do 120 °C do 30 minut.

szt. 240

81. Torebka samozamykająca papierowo-foliowa, o wymiarach  135 x
260  mm; (a’ 200 szt.)

op. 120

82. Torebka samozamykająca papierowo-foliowa, o wymiarach  90x 260
mm; (a’ 200 szt.)

op. 60

83. Torebka samozamykająca papierowo-foliowa, o wymiarach  190 x
360  mm; (a’ 200 szt.)

op. 120

84. Zestaw do kaniulacji duŜych naczyń, dwukanałowy 7 F/20 cm szt. 40

85. Zestaw do kaniulacji duŜych naczyń dwukanałowy 8 F/20 cm szt. 40

86. Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorosłych szt.            15

87. Nebulizator z ustnikiem i drenem 2,0 m szt. 120

88. Zestaw do lewatywy z PCV, poj. 1 750 ml, dł. drenu 120 cm szt. 12



89. Skalpel nr 20; ze stali węglowej (a’ 100) op.            12

90. Pieluchomajtki dla dorosłych  M, chłonność 2 000 ml szt. 15600

91. Pieluchomajtki dla dorosłych  L, chłonność 2 350 ml szt. 15600

92. Zatyczki do cewników o średnicach od ch6 do ch35 posiadające
uchwyt umoŜliwiający włoŜenie oraz usunięcie zatyczki, budowa
schodkowa sterylna

szt. 500

93. Pojemniki na mocz z zakrętką, poj. 100 niejałowe szt. 14400

94 Pojemnik na odpady medyczne, poj. 1 l, z otworem wrzutowym o
średnicy ok. 47 mm, część dolna wykonana z HDPE, wieczko z PP

szt. 1200

95. Pojemnik na odpady medyczne, poj. 0,7 l, z otworem wrzutowym o
średnicy ok. 47 mm, część dolna wykonana z HDPE, wieczko z PP

szt. 5500

96. Elektrody do EKG dla dorosłych 3,4 x 4,8 cm szt. 3600

97. Gazik o wym. 3,1 x 3,0 cm, jałowy, nasycony 70% alkohol. (a’ 100) op.            48

98. Papier do EKG 110 x 40 szt.          100

99. Papier do EKG 112 x 10 szt. 24

100. Papier do EKG 112 x 25 szt. 30

101 Papier do EKG 110 x 10 szt. 120

102. Czepki na głowę z fizeliny szt.          240

103 Staza gumowa szt. 60

104. Opaska uciskowa automatyczna przeznaczona do pobierania krwi szt.          150

105. Opaska uciskowa (stazy) jednorazowego uŜytku do pobierania krwi,
w kolorze niebieskim i czerwonym, perforowane, płaskie
teksturowane, lekko pudrowane skrobią kukurydziana,
bezlateksowe, wykonane z syntetycznego kopolimeru styrenowo-
butadienowego posaiadające karte charakterystyki substancji
niebezpiecznej, rolka a'25 szt

op 25

106. Lancet do nakłuwania palca  2,0 mm z barwnym kodem
określającym głębokość wkłucia – automatyczny (a’ 200)

op. 240

107. Kubki na plwocinę 20 ml jałowe szt.          120

108. Wziernik jedn. ginekologiczny M i S szt. 120

109. Zestaw laryngologiczny jednorazowy (wziernik nosowy, uszny,
szpatułka) 

szt.          240

110. śel do EKG  250 ml szt.            30

111. śel do USG 500 g szt. 48

112. Papier do USG 110 mm x 20 m (a’ 10) op. 8

113. Nici chirurg. niewchłanialne 2-0, ok. 75 cm, igła 3/8 lub ½ koła, tnąca
(12 szt.)

op 60

114. Nici chirurgiczne niewchłanialne 1, ok. 75 cm, igła 3/8 koła, tnąca (12
szt.)

op            12

115. Nici chirurgiczne wchłanialne 3-0, ok. 75 cm, igła ½ koła, tnąca (12
szt.)

op            12

116. Nici chirurgiczne niewchłanialne 4-0, ok. 75 cm, igła ½ koła,
tnąca(12 szt.)

szt.            12

117. Czepek do EEG dla dorosłych szt. 3

118. Pasta przewodząca, rozpuszczalna w wodzie, przeznaczona do
uŜycia z nie - jednorazowymi elektrodami neurodiagnostycznymi;
przeznaczona do stosowania do badań eeg; wywołanych
potencjałów; badań  ENG, brainmappingu i procedur MSLT, op. 115
g (tubka) 

szt. 3

119 Pasta ścierna do zmniejszania impedancji naskórka (a’ 160 g) szt. 30

120 Maska ochronna dla personelu medycznego z filtrem HEPA Szt. 150

121. Przyrząd do bezigłowego transferu leków (strzykawką) do worków
Viaflo , z zaworem samozamykającym, typu Cytoluer 

szt. 3600

122. Przyrząd do transferu jednorazowych dawek leków (mono – dose)
do worka viaflo, bez uŜycia strzykawki i igły typu Vialmate

szt.          120

123. Opaski do identyfikacji dla dorosłych op. a’ 100 szt. op. 35

124. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, niepirogenny,
nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W skład przyrządu wchodzą:  igła
biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr
powietrza, zatyczka filtra hydrofobowegoo, komora kroplowa, o dł.
min 60 mm, poj. 12 mm wolna od PCV, 20 kropli= 1 ml +/- 0,1 ml, filtr
płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15
mm, rolka zaciskacza, dren medyczny o dł. 150 cm, łącznik
stoŜkowy typu luer-lock, osłonka łącznika stoŜkowego  luer-lock,
opakowanie jednostkowe typu blister -pack, sterylizowane EO

szt. 69600

125. Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, jałowy,
niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W skład przyrządu
wchodzą:  igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej,
hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego, komora
kroplowa, o dł. 90 mm, poj. 18 mm wolna od PCV, 20 kropli= 1 ml +/-
0,1 ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 um, zaciskacz rolkowy
regulacja min. 15 mm, rolka zaciskacza, dren medyczny o dł. 150
cm, łącznik stoŜkowy typu luer-lock, osłonka łącznika stoŜkowego
luer-lock, opakowanie jednostkowe typu blister -pack, sterylizowane

szt.          240



EO

126. Kompres Ŝelowy zimno ciepły o wymiarach 28 x 18 cm szt. 30

127. Elektrody do EKG przyssawkowe dla dorosłych kpl a' 6 szt. kpl 24

128. Elektrody do EKG kończynowe dla dorosłych kpl a' 4 szt. kpl 24

129. Probówka Eppendorf 1,5 ml (a’ 1 000 szt.) op. 3

130. Kamera z siatką do analizy elementów komórkowych w osadzie
moczu

szt. 2000

131. Probówki 13 x 75 mm (a’ 500 szt.) op. 4

132. Probówki plastikowe  3 ml (PS) (a’ 100 szt.) op. 20

133. Ezy sterylne 10 ul. (a' 20 szt.) op. 75

134. Ezy sterylne 1 ul. (a' 20 szt.) op. 50

135. Zestaw cytologiczny kompletny cytoset do wirówki MPW 341 skład -
probówka   2,2 z pokrywką, wkładki cyto, szkiełko mikroskopowe,
bibuła filtracyjna ( standard)

op. 1

136. Pojemniki jałowe na posiew moczu szt. 1500

137. probówki szklane stoŜkowe 10 ml z podziałką szt. 200

138. Wymazówki sterylne z wacikiem w probówce szt. 1000

139. Wymazówki sterylne z wacikiem bez probówki szt. 1000

140. Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 mm (a' 100 szt.) op. 40

141. Końcówki do pipet aut o poj.200 ul. (a’ 1 000 szt.) op. 15

142. Końcówki do pipet aut o poj. 1 000 ul. (a’ 1 000 szt.) op. 4

143. Koreczki do probówek  śr. 13 mm (a’ 1 000 szt.) op. 7

144. Szkiełka podstawowe (a’ 50 szt.) op. 4

145. Pipety jednorazowe plastikowe o poj. 3 ml (a’ 500 szt.) op. 5

146. Pojemnik  na kał z łopatką szt. 300

147. Naczynka plastikowe do Vitalab Flexor ( 14 mm x 24 mm) poj. 2 ml
(a' 1 000 szt.)

op. 1

148. Płyta serologiczna nr 6 (6 x 5 ) (a' 100 szt.) op. 6

149. Wymazówki transportowe AMIES z plastikowym aplik., z Ŝelem szt. 1000

150. Próbówki sterylne przezroczyste z korkiem o poj. 5 ml (a'100 szt) op 5

151 Eza kalibrowana platynowa 10 ul szt 1

152. Wymazówki transportowe, plastikowe AMIES z dodatkiem węgla
aktywnego

op. 100

Razem:

Kolumnę I naleŜy wypełnić poprzez podanie producenta i modelu oferowanego wyrobu, a
takŜe innych oznaczeń np. typ, rodzaj umoŜliwiaj ących identyfikację oferowanego wyrobu.

……………………………                                                                       …..........................
Miejscowość, data Podpis

                                                                                      



Załącznik Nr 2 

Pieczęć Firmowa

Zestaw 2

Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilo ś

ć 
 Cena

jednostk.
netto 

 Warto ść
netto za

całe
zamówieni

e 

 Stawka
VAT(%) 

 Wartość
brutto
za całe

zamówienie 

Oznaczenie
oferowanego

wyrobu

A B C D E F= DxE G H= F+ warto ść
podatku VAT

I

1. Próbówko – strzykawka do badań biochemicznych, obj. 2 - 3 ml (a'
100) z nalepioną papierową etykietą

op. 240

2. Próbówko - strzykawka do hematologii K3 EDTA obj. 2,6 ml,
średnica do 11 mm, do aparatu Pentra 80 (a' 100) z nalepioną
papierową etykietą

op. 190

3. Próbówko strzykawka do oznaczania OB obj. 3-4 ml (a' 100) z
nalepioną papierową etykietą

op. 60

4. Próbówko-strzykawka do gazometrii , objętość 2,0 ml (a' 100) z
nalepioną papierową etykietą

op. 3

5. Próbówko-strzykawka do badań koagulologicznych, obj. 3 - 4 ml (a'
100) z nalepioną papierową etykietą

op. 30

6. Próbówko - strzykawka do oznaczania glukozy poj. 2 - 3 ml (a' 100)
z nalepioną papierową etykietą

op. 24

7. Igła systemowa nr 8 do strzykawko-probówek, umoŜliwiająca
bezpieczne pobranie krwi do kilku strzykawko-probówek  (a' 100)

op. 240

8. Igła systemowa nr 9 do strzykawko-probówek, umoŜliwiająca
bezpieczne pobranie krwi do kilku strzykawko-probówek (a' 100)

op. 180

9. Łącznik do wenflonów (a' 100) op. 5

10. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozm. 5 cm x 200 m

rola 2

11 Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozm. 7,5 cm x 200 m

rola 2

12. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozm. 10 cm x 200 m

rola 3

13. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozm. 15 cm x 200 m

rola 3

14. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozm. 20 cm x 200 m

rola 4

15. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozm. 25 cm x 200 m

rola 2

16. Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozm. 30 cm x 200 m

rola 2

17. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji parą wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozmiar 10 cm x 5 cm
x 100 m

rola 3

18. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji par wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozmiar 15 cm x 5 cm
x 100 m

rola 3

19. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacjipara wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozmiar 20 cm x 5,5
cm x 100 m

rola 4

20. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacjipara wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie

rola 3



większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozmiar 25 cm x 6,5
cm x 100 m

21. Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacjipara wodną i
tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o grubości nie
większej niŜ 52 µm, papier o gramaturze 70 g, rozmiar 30 cm x 8 cm
x 100 m

rola 3

22. Wieloparametrowy nietoksyczny wskaźnik chemiczny do pary
wodnej (liniowy) spełniający wymogi klasy D wg normy europejskiej
EN 867-1, I klasy wg normy międzynarodowej ISO 11140-1.
Perforowany, dzięki czemu umoŜliwiający uŜycie krótszego paska w
przypadku mniejszych pakietów; do sterylizacji w temperaturze 121 i
134o C. Rozmiar 1,6 cm x 21,6 cm (+/- 0,2 cm) Comply 1250 (a'
480) 

op. 150

23. Wieloparametrowy nietoksyczny wskaźnik chemiczny do tlenku
etylenu (liniowy) spełniający wymogi klasy D wg normy europejskiej
EN 867-1, I klasy wg normy międzynarodowej ISO 11140-1.
Perforowany, dzięki czemu umoŜliwiający uŜycie krótszego paska w
przypadku mniejszych pakietów. Rozmiar 1,6 cm x 21,6 cm (+/- 0,2
cm) Comply 1250 (a' 480) 

op. 30

24. Wskaźnik biologiczny fiolkowy o szybkim odczycie; sterylizacja
tlenkiem etylenu; wynik po 4 godz.; bez zawartości ołowiu;
kompatybilny z odpowiednim autoczytnikiem; spełniający wymogi
normy europejskiej EN 866 Attest 1294 (a' 50)

op. 3

25. Wskaźnik biologiczny fiolkowy o szybkim odczycie; sterylizacja parą
wodną; wynik po 4 godz.; bez zawartości ołowiu; kompatybilny z
odpowiednim autoczytnikiem; spełniający wymogi normy
europejskiej EN 866 Attest 1294 (a' 50)

op. 2

26. Zestaw testowy jednokrotnego uŜytku typu Bowie Dick Plus lub
równowaŜny zawierający arkusz testowy umieszczony w pakiecie
kontrolnym. Spełniający wymogi normy europejskiej EN 867-4.
Comply 00135 (a' 20)

op. 20

27. Nabój gazowy do sterylizatora STERI VAC 5XL na 100% tlenku
etylenu, 4-100 Steri Gas (a' 12)

op. 25

28. Kaseta do drukarki CBM-920 (sterylizator parowy AS 446 WPA) szt. 13

29. Papier do drukarki sterylizatora parowego AS 446 WPA; szer. wewn.
gilzy 12 +/- 1 mm, gr. papieru 0,13 mm lub mniejsza; szerokość rolki
57 +/- 0,5 mm; średnica zewnętrzna 50 mm

szt. 15

30. Papier do drukarki sterylizatora gazowego STERI VAC 5XL, typ
1217

szt. 4

31. Filtr wstępny przed uzdatniaczem wody TRIO B-10 szt. 5

32. Etykiety do metkownicy trzyrzędowej BLITZ, zwykłe, jednostronnie
klejące (a’ 500 szt.)

op. 500

33. Rolka barwiąca do metkownicy trzyrzędowej BLITZ szt. 2

34 Sekwencyjny wskaźnik chemiczny do sterylizacji parowej z trzema
polami wskaźnikowymi przebarwiającymi się w łatwy do interpretacji
kolor, wskaźnik klasy 6 wg ISO 11140-1 do cykli 7 min 134 oC i 121
oC (bez dodatkowego czwartego pola określającego ekonomikę
cyklu)

Szt. 30

35 Test Kontroli zgrzewu szt 30

Razem:

Kolumnę I naleŜy wypełnić poprzez podanie producenta i modelu oferowanego wyrobu, a
takŜe innych oznaczeń np. typ, rodzaj umoŜliwiaj ących identyfikację oferowanego wyrobu.

……………………………                                                                       …..........................
Miejscowość, data Podpis



                                                                          Załącznik Nr 2    

Pieczęć Firmowa

Zestaw 3

akcesoria do ssaka Vario firmy Medela 
Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość  Cena

jednostk
. netto 

 Wartość
netto za

całe
zamówieni

e 

 Stawka
VAT(%) 

 Wartość brutto
za całe

zamówienie 

Oznaczenie
oferowanego

wyrobu

A B C D E F= DxE G H= F+ warto ść
podatku VAT

I

1 Filtr bakteryjny jednorazowy z zabezpieczeniem przed
przepełnieniem z końcówkami umoŜliwiającymi bezpośredni montaŜ
w porcie ssaka Vario 

szt. 550

2. Filtr bakteryjny jednorazowy do ssaków próŜniowych Szt. 300

3. Wkład jednorazowy (1,5 l) na wydzieliny, kompatybilny ze
zbiornikami firmy Medela, dwa uchwyty przy układzie umoŜliwiające
obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne
przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, zintegrowane
zabezpieczenie przeciwprzelewowe; ochrona przeciwbryzgowa
zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra, łącznik kątowy,
zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta

szt. 650

4. Łącznik prosty szt. 50

5. Łącznik kątowy szt. 50

6. Łącznik dren-cewnik szt. 240

7. Zbiornik wielorazowego uŜytku o poj. 1,5 l do wkładów
jednorazowych, kompatybilny z wkładami i ssakami firmy Medela, z
poliwęglanu, specjalna blokada utrzymująca zamocowany zbiornik w
uchwycie i umoŜliwiająca usunięcie wkładu jedną ręką; port do
połączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku, przez co
umoŜliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu

szt. 13

8. Uchwyt do zbiornika uniwersalny szt. 12

9. Dren jednorazowego uŜytku z końcówką na palec szt. 450

10. Dren silikonowy mb 50

Razem:

Kolumnę I naleŜy wypełnić poprzez podanie producenta i modelu oferowanego wyrobu, a
takŜe innych oznaczeń np. typ, rodzaj umoŜliwiaj ących identyfikację oferowanego wyrobu.

……………………………                                                                       …..........................
Miejscowość, data Podpis



  Załącznik Nr 2 

Pieczęć Firmowa

Zestaw 4

Akcesoria do ssaka Victoria Versa 
Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilo ść  Cena

jednost
k. netto 

 Wartość
netto za

całe
zamówieni

e 

 Stawk
a

VAT(%)

 Warto ść brutto
za całe

zamówienie 

Oznaczenie
oferowanego

wyrobu

A B C D E F= DxE G H= F+ warto ść
podatku VAT

I

1. Wkład jednorazowy szt. 400

2. Filtr przeciwbakteryjny szt. 360

3. Zbiornik z tworzywa z moŜliwością poddawania sterylizacji w
temperaturze do 121o C z pokrywą

szt.              
4    

4. Przewód zasysający wielokrotnego uŜytku dł. 1,5 m, silikonowy szt.            1
0    

Razem:

Kolumnę I naleŜy wypełnić poprzez podanie producenta i modelu oferowanego wyrobu, a
takŜe innych oznaczeń np. typ, rodzaj umoŜliwiaj ących identyfikację oferowanego wyrobu.

……………………………                                                                       …..........................
Miejscowość, data Podpis

                                                                       

           



Załącznik Nr 2 

Pieczęć Firmowa

Zestaw 5

Akcesoria do respiratora stacjonarnego Savina 
Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilo ść  Cena

jednost
k. netto 

 Warto ść
netto za

całe
zamówienie

 Stawka
VAT(%) 

 Wartość
brutto
za całe

zamówienie 

Oznaczenie
oferowanego

wyrobu

A B C D E F= DxE G H= F+
warto ść

podatku VAT

I

1. Zastawka wydechowa wielorazowa (kompletna) szt. 5

2. Czujnik przepływu (spirolog) klasa IIA  ABS (a' 5 szt.) op. 2

3. Filtr przeciwpyłowy szt. 7

4. Wielorazowa rura silikonowa 0,6 m szt. 12

5. Wielorazowa rura silikonowa 0,35 m szt. 6

6. Wielorazowa pułapka wodna szt. 13

7. Worek oddechowy 2 l szt. 6

8. Króciec cewnika prosty rozm. 12,5 (a' 10 szt.) op. 6

9. Y pacjenta EVITA szt. 5

10. Rura do tracheotomii szt. 5

11. Wanienka Trough szt. 1

12. Trójnik Capnodigu szt. 20

13. Filtr do Capnodigu szt. 20

14. Filtr antybakteryjny jednorazowy Hygrobac "S" lub równowaŜny szt. 350

Razem:

Kolumnę I naleŜy wypełnić poprzez podanie producenta i modelu oferowanego wyrobu, a
takŜe innych oznaczeń np. typ, rodzaj umoŜliwiaj ących identyfikację oferowanego wyrobu.

……………………………                                                                       …..........................
Miejscowość, data Podpis



Załącznik Nr 2 
Pieczęć Firmowa

                                                                                      
Zestaw 6

Akcesoria do kardiomonitora UT-4000F 
Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilo ść  Cena

jednost
k. netto 

 Wartość
netto za

całe
zamówienie

 Stawka
VAT(%) 

 Wartość brutto
za całe

zamówienie 

Oznaczenie
oferowanego

wyrobu

A B C D E F= DxE G H= F+ warto ść
podatku VAT

I

1. Czujnik klipsowy na palec do pulsoksymetrii BCI szt.  
20    

2. Przewód pacjenta – wymienne końcówki napowe kpl  
12    

3. Mankiet do wielorazowego, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi.
Mankiet bezlateksowy, jednoŜyłowy, w rozmiarze 23-33 cm
zapinany na rzep.

szt.  
14    

Razem:

Kolumnę I naleŜy wypełnić poprzez podanie producenta i modelu oferowanego wyrobu, a
takŜe innych oznaczeń np. typ, rodzaj umoŜliwiaj ących identyfikację oferowanego wyrobu.

…………………………                                                                       …..........................
Miejscowość, data Podpis

                                                                                 



Załącznik Nr 2 

Pieczęć Firmowa

                                                                                      
Zestaw 7

Akcesoria do respiratora Nellcar Puritan Bennet 
Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilo ść  Cena

jednostk.
netto 

 Wartość netto
za całe

zamówienie 

 Stawka
VAT(%) 

 Wartość brutto
za całe

zamówienie 

Oznaczenie
oferowanego

wyrobu
A B C D E F= DxE G H= F+ warto ść

podatku VAT
I

1. Układ oddechowy wielokrotnego uŜytku składający się z
jednej  rury o dł. 115 cm, drugiej rury o dł.  50 cm oraz
pułapki wodnej

szt. 6

2. Trójnik Y wielokrotnego uŜytku szt 3

3. Wieszak do układu oddechowego szt. 3

4 Wydechowy filtr jednorazowego uŜytku Szt. 80

5 Wydechowy filtr wielokrotnego uŜytku Szt. 6

6 Wdechowy filtr wielokrotnego uŜytku Szt. 12

Razem:

Kolumnę I naleŜy wypełnić poprzez podanie producenta i modelu oferowanego wyrobu, a
takŜe innych oznaczeń np. typ, rodzaj umoŜliwiaj ących identyfikację oferowanego wyrobu.

…………………………                                                                       …..........................
Miejscowość, data Podpis



Załącznik Nr 2 

Pieczęć Firmowa

                                                                                      
Zestaw 8

Akcesoria do kardiomonitora NIHON KOHDEN BSM 6501 K
 
Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilo ść  Cena

jednostk.
netto 

 Wartość
netto za

całe
zamówienie

 Stawka
VAT(%) 

 Warto ść
brutto
za całe

zamówienie 

Oznaczenie
oferowanego wyrobu

A B C D E F= DxE G H= F+
warto ść
podatku

VAT

I

1. Czujnik do pomiaru SpO2 typu klips na palec dla dzieci/
dorośli
(>20 kg), dł. 1,6 m

szt. 5

2. Przewód pacjenta do pomiaru EKG 3-odprowadzeniowy,
wymienne końcówki o dł. 0,8 m, typ mocowania elektrod
(zatrzask (napowe)

szt 10

3. Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych,
bezlateksowy, szer. 13 cm, obwód ramienia  21-30 cm
zapinany na rzep

szt. 10

Razem:

Kolumnę I naleŜy wypełnić poprzez podanie producenta i modelu oferowanego wyrobu, a
takŜe innych oznaczeń np. typ, rodzaj umoŜliwiaj ących identyfikację oferowanego wyrobu.

…………………………                                                                       …..........................
Miejscowość, data Podpis


