
Pieczęć Firmowa

Zestaw 1
Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość próbki

A B C    D   E F= D x E G

1 Basen sanitarny dla dorosłych z rączką i pokrywą wykonany z tworzywa sztucznego szt.          30      

2 szt.

1 sztuka

3 szt.

4 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, dł. 60 cm, rozm. 12 – 20 szt.

5 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, dł. 40 cm, rozm. 06 – 10 szt.

6 Cewnik do podawania tlenu przez nos jałowy, dł. 200 cm szt.        700      

7 szt.

1 sztuka

8 szt.        500      

9 szt.        240      

10 szt.

11 Cewnik zewnętrzny jednoczęściowy, rozm. 25, 30, 35 szt.        120      

12 szt.          25      

13 szt.        720      

1 sztuka

14 szt.

15 Dren do ssaka  rozm. 8/11        250      

16          10      

17          10      

18 szt. 1 sztuka

19 szt.            1      

20 szt.

21 szt.

22 Fartuch jednorazowy z folii szt.

23 szt.

24 op.          24      

1 sztuka

25 op.          65      

26 op.          48      

1 sztuka

27 op.          48      

1 sztuka

28 op.          48      

1 sztuka

29 op.            8      

30 op.          28      

31 op.        100      

 Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość 
netto za całe 
zamówienie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość 
brutto              
za całe 
zamówienie 

H = F+ wartość 
podatku VAT

Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się 
membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania do 7 
dni, pasujący do złączy luer lub luer-lock, odporny na działanie lipidów bez części 
metalowych, do 140 aktywacji, obudowa przeźroczysta, objętość 0,09 ml. Przepływy: 
1 PSI: 360 ml/min; 3 PSI: 600 ml/min; 5 PSI; 750 ml/min. Opakowanie folia/papier  2 600      

Bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczem, z czasem stosowania przez 7 dni lub do 
140 aktywacji, przeźroczysta obudowa, silikonowa samouszcelniająca się membrana 
nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 14 
cm z przesuwnym zaciskiem na drenie. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,2 x 
2,5 mm (przepływ 76 ml/min.) i 3,0 x 4,1 mm (przepływ 152 ml/min.). Pakowany 
pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier  1 200      

 1 900      

 1 200      

Cewnik Foley, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką 
o pojemności balonu (5-15ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym nadrukowana 
fabrycznie informacja o max. czasie przebywania cewnika w cewce moczowej 
pacjenta CH14 do CH24  3 000      

Cewnik Foleya dwudrożny wykonany w 100% z silikonu, rozmiary CH16 do CH24

Cewnik Foleya trójdrożny silikonowany, rozmiary CH16 do CH24

Cewnik urologiczny typu Nelaton, rozm. 12, 14, 16, 18  3 600      

Ciśnieniomierz mechaniczny zegarowy, manometr chromowany  o średnicy tarczy 65 
mm, osobno zespół pompy, z mankietem zawijanym lub na rzep w kolorach: 
niebieskim, czerwonym, zielonym, szarym, czarnym (zależnie od potrzeb), ze 
słuchawką. Zgodny z dyrektywą MDD 93/42/ EEC. Gwarancja min. 36 miesięcy.

Czepek jednorazowy, antybakteryjny do bezwodnego mycia głowy nasączony 
substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz 
spłukiwania.  Zawierający w składzie m. in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium 
EDTA. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce; 
zapachowy; zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Czepek wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej; okrągły; z gumką na 
całym obwodzie  10 000      

mb

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

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

Elektrody piankowe z formułą hydrożelu stałego, owalne o wymiarach 57 x 34 mm  8 500      

Eza kalibrowana platynowa 10 µl

Eza sterylna 1 µl op. a' max. 20 szt.  1 500      

Eza sterylna 10 µl op. a' max. 20 szt.  1 000      

 4 800      

Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękaw ściągany gumką, 
kolor zielony  5 000      

Gąbkowy aplikator jednorazowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5 
cm +/- 5%, długość części gąbkowej 2,5 cm +/- 5%. Uchwyt wykonany z poliestru, 
gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I. 
Pakowany pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a' 50 szt.

Gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym (a’ 100)

Igła do iniekcji bezpieczna; ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą, która trwale 
zamyka igłę po użyciu; z możliwoscią aktywowania osłony jedną ręką za pomocą 
palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię); aktywacja 
osłony metodą ślizgową (nie zawiasową); osłona trwale złączona z igłą bez 
możliwości ich oddzielenia; rozm. G22; op. a' 50 szt.

Igła do iniekcji bezpieczna; ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą, która trwale 
zamyka igłę po użyciu; z możliwoscią aktywowania osłony jedną ręką za pomocą 
palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię); aktywacja 
osłony metodą ślizgową (nie zawiasową); osłona trwale złączona z igłą bez 
możliwości ich oddzielenia; rozm. G21; op. a' 50 szt.

Igła do iniekcji bezpieczna; ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą, która trwale 
zamyka igłę po użyciu; z możliwoscią aktywowania osłony jedną ręką za pomocą 
palca, kciuka lub za pomocą nacisku (opierając o twardą powierzchnię); aktywacja 
osłony metodą ślizgową (nie zawiasową); osłona trwale złączona z igłą bez 
możliwości ich oddzielenia; rozm. G20; op. a' 50 szt.

Igła do iniekcji jedn. użytku rozm. 0,45 x 12-16 mm; sterylna (a’ 100)

Igła do iniekcji jedn. użytku rozm. 0,6 x 30 mm; sterylna (a’ 100)

Igła do iniekcji jedn. użytku rozm. 0,7 x 30 mm; sterylna (a’ 100)



32 op.        480      

33 op.        120      

34 op.        840      

35 op.            3      

36 szt.          60      

37 szt.          60      

38 szt.          50      

39 szt.          50      

40 op.        360      

41 op.        240      

42 op.        120      

43 szt.        120      

44 szt.        120      

45 Kaczka sanitarna z rączką damska wykonana z tworzywa sztucznego szt.          36      

46 Kaczka sanitarna z rączką męska wykonana z tworzywa sztucznego szt.          48      

47 szt.

48 szt.

1 sztuka

49 szt.

1 sztuka

50 szt.

1 sztuka

51 szt.

1 sztuka

52 szt.

1 sztuka

53 szt.        100      

1 sztuka

54 op.

55 szt.          50      

56 szt.

57 szt.

58 Koreczek do kaniul sterylny z trzpieniem poniżej krawędzi korka szt. 1 sztuka

59 Koreczek do probówki o średnicy 12 mm szt.

60 Kranik trójdrożny szt.

61 Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10 cm szt.

62 Kubki na plwocinę 20 - 60 ml jałowe szt.        120      

63 op.        240      

64 Łącznik do drenów do ssaka rozm. 8/12 jałowy szt.          30      

65 Mankiet do ciśnieniomierza z dwoma przewodami, zawijany, bez klamry, bez rzepów szt.          20      

66 Maseczka chirurgiczna z gumką szt.

67 Maseczki tlenowe dla dorosłych z drenem, jałowe szt.        240      

68 szt.        120      

1 sztuka

69 Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem i drenem szt.        120      

70 szt.

71 op.        500      

1 op.

Igła do iniekcji jedn. użytku rozm. 0,8 x 40 mm; sterylna (a’ 100)

Igła do iniekcji jedn. użytku rozm. 0,9 x 40 mm; sterylna (a’ 100)

Igła do iniekcji jedn. użytku rozm. 1,2 x 40 mm; sterylna (a’ 100)

Igła do iniekcji jedn. użytku rozm. 1,6 x 40 mm; sterylna (a’ 100)

Igła do nakłuć lędźwiowych G 18 1,2 x 90 mm 

Igła do nakłuć lędźwiowych G 19 1,1 x 90 mm 

Igła do nakłuć lędźwiowych G 20 0,9 x 90 mm 

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

Igła do penów do insuliny G 30 x 8 mm (a’ 100) 

Igła do penów do insuliny G 31 x 6 mm (a' 100)

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.

Igła Hubera z przedłużaczem z łącznikiem Y rozmiar 20 G x 20 mm

Igła Hubera z przedłużaczem z łącznikiem Y rozmiar 22 G x 20 mm

Kamera z siatką do analizy elementów komórkowych w osadzie moczu op. a' max 
100 szt.  2 000      

Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w 
automatyczny, plastikowy zatrzask z obudową wykonaną z tworzywa sztucznego 
chroniący przed zakłuciem oraz zachlapaniem krwią, aktywowany w momencie 
usunięcia igły z mandrynu, posiadająca filtr hydrofobowy, standardowy zawór portu 
bocznego, 3 paski kontrastujące w RTG, wykonana z poliuretanu. Opakowanie typu 
folia - papier, rozmiar 20G 1,0 x 32 mm, przepływ 59 ml/min.  1 000      

Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w 
automatyczny, plastikowy zatrzask z obudową wykonaną z tworzywa sztucznego 
chroniący przed zakłuciem oraz zachlapaniem krwią, aktywowany w momencie 
usunięcia igły z mandrynu, posiadająca filtr hydrofobowy, standardowy zawór portu 
bocznego, 3 paski kontrastujące w RTG, wykonana z poliuretanu. Opakowanie typu 
folia - papier, rozmiar 18G 1,3 x 32 mm, przepływ 103 ml/min.  1 000      

Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i 
PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, 
widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, 
ze skrzydełkami, rozmiar: 18G 1,2 x 32 mm, przepływ 80 ml/min.  8 700      

Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i 
PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, 
widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, 
ze skrzydełkami, rozmiar: 20G 1,0 x 32 mm, przepływ 54 ml/min.  18 000      

Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i 
PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, 
widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, 
ze skrzydełkami, rozmiar: 22G 0,8 x 25mm, przepływ 31ml/min.  7 800      

Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i 
PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, 
widoczna w promieniach RTG, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, 
ze skrzydełkami, rozmiar: 24G 0,7 x 19 mm, przepływ 18 ml/min.

Kieliszki do leków jednorazowe; bezbarwne; poj. 25 ml (a’ 75)  12 000      

Kompres żelowy zimno ciepły o wymiarach 26 x 16cm

Końcówka do pipety automatycznej o poj. 1000 µl  4 000      

Końcówka do pipety automatycznej o poj. 200 µl  20 000      

 24 000      

 3 000      

 1 200      

 1 200      

Lancet do nakłuwania palca  1,8 mm z barwnym kodem określającym głębokość 
wkłucia – automatyczny (a’ 200 szt.)

 1 200      

Maska ochronna, zgodna z FFP3, testowana zgodnie z normą EN149:2001 + A1 : 
2009, wyposażona w  zawór zmniejszający opory oddechowe wykonany z 
syntetycznej gumy powlekanej polipropylenem, warstwa zewnętrzna wykonana z 
wodoodpornej włókniny polipropylenowej, wewnętrzna z miękkiej antyalergicznej 
włókniny polipropylenowej. warstwa filtrująca mikrowłókno wykonane w procesie 
melt-blown, poduszka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej

Miska nerkowata jednorazowego użytku, wykonana z masy papierowej, poj. około 
700 ml  24 000      
Myjka jednorazowa do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o 
neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12 cm x 20 cm, 
gramatura 150 gr z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Produkowana zgodnie z 
wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 . Czystość mikrobiologiczna 
potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013 rok na brak zawartości 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz 
Escherichia coli.  Op. a' 10 szt. z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją 
stosowania oraz składem.



72 op.        500      

1 op.

73 szt.        150      

74 Nici chirurg. niewchłanialne 1, ok. 75 cm, igła 3/8 koła, tnąca (12 szt.) op            5      

75 Nici chirurg. niewchłanialne 2-0, ok. 75 cm, igła 3/8 lub ½ koła, tnąca (12 szt.) op          10      

76 Nici chirurg. niewchłanialne 4-0, ok. 75 cm, igła 3/8 koła, tnąca (12 szt.) op            5      

77 Nici chirurg. wchłanialne 3-0, ok. 75 cm, igła ½ koła, tnąca (12 szt.) op            5      

78 Opaska uciskowa automatyczna przeznaczona do pobierania krwi szt.          80      

79 Opaski do identyfikacji dla dorosłych op. a’ 100 szt. op.          36      

80 op.        600      

1 op.

81 Osłonki jednorazowego użytku na termometry (a’ 1 000) op.          24      

82 Osłonki jednorazowego użytku na głowice USG, wykonane z lateksu, pudrowane szt.        600      

83 Ostrze chirurgiczne nr 20 (a’ 100) op.            6      

84 szt.        240      

85 szt.        120      

86 szt.          30      

87 szt.          80      

88 op.          10      

89 szt.          12      

90 Pasta ścierna do zmniejszania impedancji naskórka (a’ 160 g) szt.          60      

91 Pieluchomajtki dla dorosłych  L, chłonność co najmniej 2 200 ml szt.

92 Pieluchomajtki dla dorosłych  M, chłonność co najmniej 2 000 ml szt.

93 Pieluchomajtki dla dorosłych  L, chłonność co najmniej 2 500 ml szt.

94 Pieluchomajtki dla dorosłych  M, chłonność co najmniej 2 400 ml szt.

95 szt.

96 szt.        600      

97 Pojemnik jałowy na posiew moczu op. a' max. 100 szt. szt.

98 Pojemnik na kał z łopatką niejałowy szt.        300      

99 szt.          70      
1 sztuka

100 szt.

101 szt.

102 szt.

103 Pojemniki na mocz z zakrętką, poj. 100 ml niejałowe szt.

104 Pojnik dla chorego wykonany z tworzywa sztucznego szt.        480      

105 szt.

106 Probówka sterylna przezroczysta z korkiem, 12 x 75 mm szt.        500      

107 szt.        200      

108 Proszek żelujący zamieniający płyn w żel (saszetki 6 - 7 g). szt.        240      

109 Prowadnice do rurek intubacyjnych dla dorosłych szt.        180      

110 Próbówka 12 x 75 mm op. a' max. 1000 szt. szt.

111 Próbówka Eppendorf 1,5 ml op. a' max. 1000 szt. szt.

112 Przedłużacz PVC do pompy infuzyjnej dł. 1,5 m bezbarwny, jałowy; niepirogenny. szt.        540      

113 szt.        240      

114 szt.        600      

115 szt.        390      
1 sztuka

116 szt.

117 szt.          40      

118 Przylepiec do mocowania kaniul transparentny 6 x 8 cm szt.

Myjka do mycia ciała jednorazowa w formie prostokątnej rękawicy nasączona 
obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien 
poliestrowych. Rozmiar 15 cm x 22 cm, gramatura 60 gr. Produkowana zgodnie z 
wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008. Czystość mikrobiologiczna 
potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013 rok na brak zawartości 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz 
Escherichia coli. Op. a' 12 szt. z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją 
stosowania oraz składem

Nawilżacz typu „sztuczny nos” do tracheostomii z dwoma gąbkowymi filtrami, z 
wyjściem do odsysania oraz możliwością podłączenia tlenu.

Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi w 
kolorze niebieskim, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej, 
perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz 
graficzna instrukcja obsługi. Rolka a' 25 szt.

Papier do EKG 110 mm x 10 m

Papier do EKG 110 mm x 40 m

Papier do EKG 112 mm x 10 m

Papier do EKG 112 mm x 25 m

Papier do USG 110 mm x 20 m (a’ 10)

Pasta przewodząca, rozpuszczalna w wodzie, przeznaczona do użycia z 
niejednorazowymi elektrodami neurodiagnostycznymi; przeznaczona do stosowania 
do badań eeg; wywołanych potencjałów; badań  EMG, brainmappingu i procedur 
MSLT, op. 114 - 115 g (tubka) 

 34 000      

 34 000      

20 400

 20 400      

Pipeta jednorazowa plastikowa o poj. 3 ml  3 000      

Płyta serologiczna nr 6 (6 x 5)

 3 000      

Pojemnik na mocz w postaci worka o pojemności 1 500 ml z obrotowym, plastikowym 
kołnierzem z uchwytem. Skalowany co 100 ml (numeryczna co 500 ml). Zastawka 
antyrefluksyjna uniemożliwiająca wylanie moczu, niejałowy.

Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, poj. 0,7 l, z otworem 
wrzutowym, kolor czerwony  3 840      

Pojemnik na odpady medyczne z tworzywa sztucznego, poj. 1 l, z otworem 
wrzutowym, kolor czerwony  1 200      

Pojemnik na zużyte igły iniekcyjne  o poj. 0,2 l o owalnej podstawie, wykonany z PP, 
z otworem wrzutowym z zamknięciem suwakowym na sprężynie  1 500      

 14 400      

Pościel jednorazowego użytku z wókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 
g/m2 i wymiarach: prześcieradło 210 x 150 cm, poszwa 210 x 160 cm, poszewka 70 
x 80 cm  2 400      

Probówki o poj. 10 ml (Φ16x105 mm), stożkowe, z optycznie przezroczystego PS, ze 
znacznikami poj.: 1; 2,5; 5 i 10 ml - kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do 
badania 1 ml osadu moczu 

 7 000      

 3 000      

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

Przedłużacz z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym 15F/22M typu "martwa 
przestrzeń" o długości 15 cm, z portem do odsysania i bronchoskopu. Sterylny. 

Podkład celulozowy 2-warstwowy szerokość 50 cm +/- 5%, długość 50 m z perforacją 
co 37 cm, gramatura min. 34 g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym

Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 210 x 130 zielone; niejałowe; gramatura 
minimum 40 g/m2  3 600      

Prześcieradło z włókniny polipropylenowej, role o szerokości 80 cm, długość 300 m, 
gramatura minimum 40 g/m2, średnica wewnętrzna tytli 50 mm, grubość tytli 1 mm (z 
dołączonym nożykiem) 

 34 100      



119 szt.

120 szt.

1 sztuka

121 szt.

122 szt.        480      

123 szt.        120      

124 para

125 para        600      

1 para

126 para        360      

127 op.        720      

1 op.

128 op.

129 op.

1 op.

130 op.        550      

Przyrząd do bezigłowego transferu leków (strzykawką) do worków Viaflo, z zaworem 
samozamykającym, typu Cytoluer lub  równoważny  3 600      

Przyrząd do przetaczania  płynów  infuzyjnych  jałowy (EO) w skład aparatu  wchodzi: 
osłonka  igły biorczej,  igła  biorcza dwukanałowa,  komora  kroplowa  20 kropli = 1 
ml+/- 0,1 ml komora  kroplowa  wolna od PCV,  filtr płynu o wielkości  oczek 15 um,  
zaciskacz  rolkowy,  dren  dł. 150  cm, łącznik  stożkowy luer-lock,  osłonka łącznika 
luer-lock,  opakowanie  jednostkowe typu blister-pack potwierdzające brak  ftalanow.

 120 000     
 

Przyrząd do przetaczania  płynow  infuzyjnych  jałowy, bursztynowy (EO) w skład 
aparatu  wchodzi: osłonka  igły biorczej,  igła  biorcza dwukanałowa,  komora  
kroplowa  20 kropli = 1 ml+/- 0,1 ml komora  kroplowa  wolna od PCV,  filtr płynu o 
wielkości  oczek 15 um,  zaciskacz  rolkowy,  dren  dł. 150  cm, łącznik  stożkowy 
luer-lock,  osłonka łącznika luer-lock,  opakowanie  jednostkowe typu blister-pack 
potwierdzające brak  ftalanów.  1 000      

Przyrząd do przetaczania  krwi jałowy (EO) w  skład aparatu wchodzi: osłonka igły 
biorczej,  igła biorcza dwukanałowa, komora  kroplowa  20 kropli = 1ml+/-0,1ml, 
komora  kroplowa woIna  od PCV,filtr  krwi  o wielkoŚci  oczek 200um  zaciskacz 
rolkowy, dren medyczny  o długoŚci  150  cm, łącznik  stożkowy luer-łock, osłonka 
łącznika luer-lock,  opakowanie  jednostkowe typu blister-pack potwierdzające brak 
ftalanów.

Przyrząd do transferu jednorazowych dawek leków (mono – dose) do worka viaflo, 
bez użycia strzykawki i igły typu Vialmate lub  równoważny

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem, 
mikroteksturowane na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość pojedynczej ścianki 
na palcu 0,23 mm, dłoni 0,20 mm, mankiecie 0,18 mm, długość  280-305 mm, 
rozciągliwość przed starzeniem min. 860%. Zgodne z normą EN 374, ASTM F1671 
potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób 
medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Pakowane podwójnie (op. 
papierowe).  Rozmiar 7,5  1 200      

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem, 
mikroteksturowane na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość pojedynczej ścianki 
na palcu 0,23 mm, dłoni 0,20 mm, mankiecie 0,18 mm, długość  280-305 mm, 
rozciągliwość przed starzeniem min. 860%. Zgodne z normą EN 374, ASTM F1671 
potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób 
medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Pakowane podwójnie (op. 
papierowe).  Rozmiar 8,0

Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem, 
mikroteksturowane na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość pojedynczej ścianki 
na palcu 0,23 mm, dłoni 0,20 mm, mankiecie 0,18 mm, długość  280-305 mm, 
rozciągliwość przed starzeniem min. 860%. Zgodne z normą EN 374, ASTM  F1671 
potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób 
medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Pakowane podwójnie (op. 
papierowe).  Rozmiar 8,5

Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, 
bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,40 mm, dłoni 0,30 
mm, mankiecie 0,20 mm, długość 295-300 mm, rozciągliwość przed starzeniem 
900%, siła zrywająca przed starzeniem 33N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny 
oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiary S, M, L,  op. a' 25 par.

Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08 mm 
+/- 0,01 mm, dłoni 0,07 mm +/- 0,01 mm, mankiecie 0,06 mm +/- 0,01 mm. Rolowany 
mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony 
roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako 
wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na 
przenikalność min. 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony 
potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o 
substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu. Dopuszczone do 
kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Zgodne z normą 
ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione tiuramów 
oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany 
kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar S, op. a' 200 szt.  1 600      

Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm 
+/- 0,01mm, dłoni 0,07mm +/- 0,01mm, mankiecie 0,06mm +/- 0,01mm. Rolowany 
mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony 
roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób 
medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność 
min. 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone 
badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o substancjach oraz 
poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z 
żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Zgodne z normą ASTM 
F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione tiuramów oraz 
MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany 
kolorystycznie na opakowaniu.  Rozmiar M, op. a' 200 szt.  3 700      

Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08 mm 
+/- 0,01 mm, dłoni 0,07 mm +/- 0,01 mm, mankiecie 0,06 mm +/- 0,01 mm. Rolowany 
mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony 
roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane jako 
wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na 
przenikalność min. 10 substancji chemicznych na conajmniej 2 poziomie ochrony 
potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Informacja o 
substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu. Dopuszczone do 
kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Zgodne z normą 
ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione tiuramów 
oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany 
kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar L, op. a' 200 szt.



131 op.        200      

1 op.

132 op.        500      

133          50      

134 op.        360      

135 Rękawice foliowe (a’100) op.

136 op.        600      

137 Rurka ustno - gardłowa nr 1 sterylna szt.          10      

138 Rurka ustno - gardłowa nr 2 sterylna szt.        130      

139 Rurka ustno - gardłowa nr 3 sterylna szt.        600      

140 Rurka ustno - gardłowa nr 4 sterylna szt.        120      

141 Rurki intubacyjne nr 5,5 –9 z mankietem niskociśnieniowym. szt.        220      

142 szt.        150      

143 Serweta jednorazowego użytku z fizeliny (zielona) 80 x 90 cm sterylna szt.

144 szt.        240      

145 Słuchawki lekarskie dwie membrany szt.          12      

146 kpl          20      

147 Staza gumowa szt.          60      

148 Strzykawka insulinowa z igłą (a’ 100) op.          26      

149 Strzykawka jedn. uż. trzyczęściowa 100 ml z końcówką do cewnika szt.

150 Strzykawka jedn. uż. trzyczęściowa 50 ml biała, z zakończeniem luer - lock szt.        400      

151 Strzykawka jedn. uż. trzyczęściowa 50 ml bursztynowa, z zakończeniem luer - lock szt.        400      

152 op.        350      

1 sztuka

153 op.        920      

1 sztuka

Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość pojedynczej ściańki na palcu 0,08 
mm +/- 0,01mm, dłoni 0,07 mm +/- 0,01 mm, mankiecie 0,06 mm +/- 0,01 mm. 
Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od 
strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane 
jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na 
przenikalność substancji chemicznych potwierdzone badaniami z jednostki 
niezależnej od producenta. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone 
piktogramami na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone 
badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na 
opakowaniu.  Rozmiar opakowania 12 cm x 13 cm x 15,5 cm (+/- 5%), pasujące do 
uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych z możliwością pojedynczego  
wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. 
Rozm. S. Op. a' 250 sztuk.

Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość pojedynczej ściańki na palcu 0,08 
mm +/- 0,01mm, dłoni 0,07 mm +/- 0,01 mm, mankiecie 0,06 mm +/- 0,01 mm. 
Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od 
strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane 
jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na 
przenikalność substancji chemicznych potwierdzone badaniami z jednostki 
niezależnej od producenta. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone 
piktogramami na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone 
badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na 
opakowaniu.  Rozmiar opakowania 12 cm x 13 cm x 15,5 cm (+/- 5%), pasujące do 
uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych z możliwością pojedynczego  
wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. 
Rozm. L. Op. a' 250 sztuk.

Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość pojedynczej ściańki na palcu 0,08 
mm +/- 0,01mm, dłoni 0,07 mm +/- 0,01 mm, mankiecie 0,06 mm +/- 0,01 mm. 
Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od 
strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240 mm. Zarejestrowane 
jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na 
przenikalność substancji chemicznych potwierdzone badaniami z jednostki 
niezależnej od producenta. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone 
piktogramami na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone 
badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na 
opakowaniu.  Rozmiar opakowania 12 cm x 13 cm x 15,5 cm (+/- 5%), pasujące do 
uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych z możliwością pojedynczego  
wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. 
Rozm. M. Op. a' 250 sztuk.

Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, rolowany mankiet, rozmiar S, M, L. 
Op. a' 100 szt. 

 2 800      

Rękawice lateksowe diagnostyczne pudrowane, mankiet rolowany, S, M, L. 
Opakowanie a'100 szt. 

Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą, sterylna,
rozmiary od 5,0 do 10,0

 1 200      

Serweta jednorazowego użytku z fizeliny (zielona) 75 x 90 cm z otworem o średnicy 6 
x 8 cm, sterylna

Statyw na 60 probówek o śr. 16 mm, 5-rzędowy, o wys. 70 mm, z PP, 
autoklawowalny.

 2 400      

Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer, położenie końcówki centralne, cylinder o 
wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 0,2ml 
do 11ml,  kontrastujący tłok, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, 
wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem, tłok z czterema nacięciami 
ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze, opakowanie typu blister-
pack z polskimi opisami oraz datą produkcji ważności; pakowane w kartonowe 
opakowania op. a' 100 szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.

Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer, położenie końcówki boczne, cylinder o 
wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 0,5 ml 
do 22 ml, kontrastujący tłok, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, 
wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, tłok  z czterema nacięciami 
ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze, opakowanie typu blister-
pack z polskimi opisami oraz datą produkcji ważności; pakowane w kartonowe 
opakowania op. a' 50 szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.



154 op.        360      

1 sztuka

155 op.        730      

1 sztuka

156 Szkiełko nakrywkowe 20 x 20 mm, op. a'  100 szt. op.          40      

157 Szkiełko podstawowe, op. a' 50 szt. op.            4      

158 Szpatułki laryngologiczne drewniane, niejałowe (a’ 100) op.        120      

159 Ściereczki celulozowe wielorazowego użytku 32 x 38 cm. Op. a' 55 szt. op.        120      1 op.

160 Ściereczki celulozowe wielorazowego użytku 38 x 58 cm. Op. a' 96 szt. op.        120      1 op.

161 Termometr medyczny elektroniczny (pod pachę) szt.        120      

162 szt.          10      

163 Tkanina sanitarna podgumowana szer. 140 cm mb        200      

164 op.          80      

165 op.          40      

166 op.        120      

167 kpl

168 szt.

169 szt.          20      

1 sztuka

170 szt.          50      
1 sztuka

171 Ustniki kompatybilne z alkomatem  ALCO-S szt.        200      

172 Ustniki kompatybilne z alkomatem  DRAGER ALKOTEST 6510 szt.

173 Ustniki kompatybilne z alkomatem ALCO SENSOR IV szt.        200      

174 Ustniki kompatybilne z alkomatem FIT 333 szt.

175 Ustniki kompatybilne z alkomatem ALKOHIT X60-V413 szt.  500      

176 szt.        300      

177 szt.        600      

1 sztuka

178 szt.        600      

1 sztuka

179 Worek na mocz jałowy z zaworem T, poj. 2 l szt.

180 szt.          50      

1 sztuka

181 szt.        450      

182 Wymazówka sterylna z wacikiem bez probówki szt.

183 Wymazówka sterylna z wacikiem w probówce szt.

184 Wymazówka transportowa AMIES z dodatkiem węgla aktywnego szt.        600      

185 Wymazówka transportowa AMIES z plastikowym aplikatorem i z żelem szt.        500      

186 Wymiennik ciepła i wilgoci – Thermovent 600 lub równoważny szt.        100      

Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer, położenie końcówki centralne, cylinder o 
wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 0,1ml 
do 2,5 ml, kontrastujący tłok, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem 
wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, tłok  z czterema nacięciami 
ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze, opakowanie typu blister-
pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; pakowane w kartonowe 
opakowania, op. a' 100 szt. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.

Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer, położenie końcówki centralne, cylinder o 
wysokim stopniu przejrzystości, z czytelną i nieścieralną, rozszerzoną skalą co 0,2 ml 
do 5 ml i co 0,25 ml do 5,5 ml, kontrastujący tłok, gumowa część tłoka z podwójnym 
uszczelnieniem wyraźna kryza zabezpieczająca przed wysunięciem tłoka, tłok  z 
czterema nacięciami ułatwiającymi jego załamanie po wykonanej procedurze, 
opakowanie typu blister-pack z polskimi opisami oraz datą produkcji i ważności; 
pakowane w kartonowe opakowania, op. a' 100 szt. Rozmiar kodowany 
kolorystycznie na opakowaniu.

Termometr medyczny na podczerwień (bezkontaktowy) przeznaczony do mierzenia 
temperatury temperatury ciała człowieka, z funkcją mierzenia temperatury 
pomieszczenia, pamięć ostatnich 32 pomiarów, automatyczne włączenie po 5 
sekundach, zakres pomiaru temperatury ciała: 32ºC do 42,9ºC, wilgotność powietrza 
ok. 85%, zasilanie 2 baterie AA, odległość pomiarowa 5 - 8 cm

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

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

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

Ubranie jednorazowego użytku dla pacjenta: bluza z krótkim rękawem i okrągłym 
wycięciem pod szyją, spodnie z gumką w pasie; wykonane z włókniny 
polipropylenowej o gramaturze co najmniej 65 g/m2; rozmiary M-XXL  1 200      

Ubranie jednorazowego użytku dla pacjenta: koszula wiązana na troki w talii i przy 
szyi, krótki rękaw, wykonana z włókniny SMS o gramaturze co najmniej 33 g, krótki 
rękaw, dł. co najmniej 110 cm  1 200      

Uchwyt naścienny pojedynczy mocowany do ściany w 3 miejscach, rozmiar podstawy 
12 cm x 13 cm (+/- 5%) kompatybilny z opakowaniami rękawic z poz. 131-133 

Uchwyt naścienny jednolity potrójnie dzielony (3 w 1), mocowany do ściany w 3 
miejscach, kompatybilny z opakowaniami rękawic z poz. 131-133 

 6 000      

 2 500      

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

Worek do ochrony przed światłem leków światłoczułych i cytostatycznych 
wyposażony w wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki; wycięcie w 
dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu; dodatkowy pasek 
klejący pozwalający na zamknięcie worka; dobra widoczność poziomu płynu, 
pojemność 1 000 ml

Worek do ochrony przed światłem leków światłoczułych i cytostatycznych 
wyposażony w wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki; wycięcie w 
dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu; dodatkowy pasek 
klejący pozwalający na zamknięcie worka; dobra widoczność poziomu płynu, 
pojemność 500 ml

 24 000      

Worek na wymiociny o pojemności 1000 ml, podziałka co 50 ml od 50 ml do 1000 ml, 
skala numeryczna co 100 ml. Przezroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną 
uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści oraz tekturowy uchwyt

Worek stomijny jednoczęściowy, zamknięty, samoprzylepny, przezroczysty lub 
cielisty, wyposażony w filtr węglowy oraz przylepiec dwuwarstwowy, pojemność 500 
ml, rozm. 10 - 76 mm

 1 000      

 1 000      



187 Wymiennik ciepła i wilgoci – Thermowent T lub równoważny szt.        240      

188 Wziernik jedn. ginekologiczny M i S szt.        240      

189 szt.        120      

190 szt.        120      

191 szt.

192 op.            1      

193 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, dwukanałowy 8 F/20 cm szt.          30      

194 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, dwukanałowy 7 F/20 cm szt.          30      

195 Zestaw do lewatywy j.u. szt.          12      

196 szt.          90      

197 Zestaw laryngologiczny jednorazowy (wziernik nosowy, uszny, szpatułka) szt.        120      

198 Zgłębnik żołądkowy dł. 125 cm; Rozm. 14, 16, 18 szt.

199 szt.        600      

200 Żel do EKG  250 g szt.          12      

201 Żel do USG 500 g szt.          60      

RAZEM

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości opakowań: 

w przypadku opakowania: do 30 szt w op. +/- 10%

w przypadku opakowania: od 31 do 100 szt w op. +/-5%

w przypadku opakowania: od 101 do 1000 szt w op. +/- 3%

dnia........................................... ….................................
                             miejscowość                     podpis

Zamknięty, sterylny, nie zawierający pirogenów system do pobierania próbek płynu z 
drzewa oskrzelowego bez ryzyka infekcji 10 ml

Zamknięty, sterylny, nie zawierający pirogenów system do pobierania próbek płynu z 
drzewa oskrzelowego bez ryzyka infekcji 40 ml

Zatyczki do cewników o średnicach od ch6 do ch35 posiadające uchwyt 
umożliwiający włożenie oraz usunięcie zatyczki, budowa schodkowa, sterylne  1 300      

Zestaw cytologiczny kompletny cytoset do wirówki MPW 341; skład: probówka 2,2 z 
pokrywką, wkładki cyto, szkiełko mikroskopowe, bibuła filtracyjna (standard) op. a' 
100 szt.

Zestaw do podawania tlenu do rurki tracheostomijnej – Thermovent O2 lub 
równoważny

 1 200      

Zgłębnik żołądkowy wykonany ze 100% silikonu dł. 120 cm, rozm. 14, 16, 18, 20, 
sterylny

W takim przypadku należy przeliczyć ilość opakowań i zaokrąglić w górę do pełnego opakowania i tak obliczoną ilość wpisać w kolumnę D, oraz zmienić wielkość opakowania w 
kolumnie B



Zestaw 2

Pieczęć Firmowa
Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość 

A B C D E F= DxE G

1. Etykiety do metkownicy trzyrzędowej BLITZ, zwykłe, jednostronnie klejące (a’ 500 szt.) op. 120
2. op. 4

3. Filtr wstępny przed uzdatniaczem wody TRIO B-10 zestaw 3

4. op. 4

5. op. 240

6. op. 180

7. Kaseta do drukarki CBM-920 (sterylizator parowy AS 446 WPA) szt. 12

8. Łącznik do wenflonów (a' 100) op. 24

9. op. 25

10. op. 3

11. szt. 12

12. szt. 12

13. szt. 800

14. szt. 800

15. szt. 50

16. op. 600

17. op. 480

18. Próbówko - strzykawka do oznaczania glukozy poj. 2 - 3 ml (a' 50) z nalepioną papierową etykietą op. 72

19. Próbówko strzykawka do oznaczania OB obj. 3-4 ml (a' 50) z nalepioną papierową etykietą op. 120

20. Próbówko-strzykawka do badań koagulologicznych, obj. 3 - 4 ml (a' 50) z nalepioną papierową etykietą op. 120

21. Próbówko-strzykawka do gazometrii , objętość 2,0 ml (a' 100) z nalepioną papierową etykietą op. 120

22. rola 3

23. rola 3

24. rola 3

25. rola 2

26. rola 2

27. rola 3

 Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość 
netto za 

całe 
zamówienie 

 Stawka 
VAT(%) 

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie 

H= F+ wartość 
podatku VAT

Filolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Wykrycie aktywności metabolicznej 
spor/wynik po ok. 30 minutach inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godz. 
inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na 
wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji. Na fiolce 
repozycjonowalna, nie rwiąca sie naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność 
wskaźnika z EN ISO 11138 potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. Op. a' 50 szt.

Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Wykrycie aktywności metabolicznej 
spor/wynik pozytywny po ok. 30 minutach inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 
4 godz. inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana 
koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji. Na fiolce repozycjonowalna, nie 
rwiąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z EN ISO 11138 
potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej. Op. a' 50 szt.

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

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

Nabój gazowy do sterylizatora gazowego Steri - Vac 5XL, zawierający 100 g czystego EO, zgodny z instrukcją 
użytkowania sterylizatora i dopuszczony przez producenta sterylizatora. Op. a' 12 szt.

Papier do drukarki sterylizatora gazowego STERI VAC 5XL, typu 1217. Rolka o wym. 79 mm x 30 m. Op. a' 2 
szt.

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

Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych po maszynowym oraz ręcznym myciu i dezynfekcji; 
mogący być również bezpiecznie używany przed procesem sterylizacji; skład oparty na bazie oleju 
parafinowego; pozostawiający po użyciu cienką warstwę ochronną nie mającą wpływu na proces sterylizacji; 
właściwości: konserwujący i zabezpieczający narzędzia chirurgiczne, ograniczający tarcie na ruchomych 
częściach narzędzi, nie wymagający spłukiwania, możliwość użycia bezpośrednio przed procesem sterylizacji , 
nie powodujący powstawania bariery ograniczającej zdolność pary wodnej do penetracji. Op. a' 250 ml - spray

Probówko - strzykawka surowica, aktywator krzepnięcia, poj. 5,5 ml, średn. 15 mm, dł. 75 mm (do serologii grup 
krwi) 

Probówko - strzykawka surowica, aktywator krzepnięcia, poj. 7,5 ml, średn. 15 mm, dł. 92 mm (do serologii grup 
krwi) 

Probówko - strzykawka  do oznaczania liczby trombocytów przy małopłytkowości rzekomej; ilość nominalna 2,7 
ml, wielkość 66 x 11,5 mm 

Próbówko - strzykawka do badań biochemicznych, obj. 2,6 ml w. 65 mm, śr. 13 mm (a' 50) z nalepioną 
papierową etykietą

Próbówko - strzykawka do hematologii K3 EDTA obj. 2,6 ml, średnica do 13 mm, do aparatu Pentra 80 (a' 50) z 
nalepioną papierową etykietą

Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o 
grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozm. 10 cm x 200 m (+/- 1%)

Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o 
grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozm. 15 cm x 200 m (+/- 1%)

Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o 
grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozm. 20 cm x 200 m (+/- 1%)

Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o 
grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozm. 25 cm x 200 m (+/- 1%)

Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o 
grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozm. 30 cm x 200 m (+/- 1%)

Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o 
grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozm. 5 cm x 200 m (+/- 1%)



28. rola 3

29. rola 3

30. rola 3

31. rola 3

32. rola 2

33. rola 2

34. Rolka barwiąca do metkownicy trzyrzędowej BLITZ szt. 4

35. szt. 1

36. Test kontroli zgrzewu szt. 24

37. op. 24

38. op. 4

39. op. 3

40.

op. 4
RAZEM

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości opakowań: 

w przypadku opakowania: do 30 szt w op. +/- 10%

w przypadku opakowania: od 31 do 100 szt w op. +/-5%

w przypadku opakowania: od 101 do 1000 szt w op. +/- 3%

W takim przypadku należy przeliczyć ilość opakowań i zaokrąglić w górę do pełnego opakowania i tak obliczoną ilość wpisać w kolumnę D, oraz zmienić wielkość opakowania w kolumnie B

dnia........................................... ….................................
                             miejscowość                     podpis

Rękaw papierowo foliowy płaski do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 warstwowa o 
grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozm. 7,5 cm x 200 m (+/- 1%)

Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 
warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozmiar 10 cm x 5 cm x 
100 m (+/- 1%)

Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 
warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozmiar 15 cm x 5 cm x 
100 m (+/- 1%)

Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 
warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozmiar 20 cm x 5 cm x 
100 m (+/- 1%)

Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 
warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozmiar 25 cm x 6,5 cm x 
100 m (+/- 1%)

Rękaw papierowo foliowy z zakładką do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, folia co najmniej 5 
warstwowa o grubości nie większej niż 52 µm, papier o gramaturze co najmniej 70 g, rozmiar 30 cm x 6,5 cm x 
100 m (+/- 1%)

System kontroli parametrów krytycznych procesu sterylizacji. Symulator wykonany ze specjalnych stopów, 
wielorazowy (bez ograniczenia liczby cykli), wielofunkcyjny, służący do monitorowania komór sterylizatora 
parowego ze wstępną próżnią oraz weryfikacji walidacji procesów sterylizacji parowej; przystosowany do pracy 
zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej.

Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny 8 calowy, klasy 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji 
wskaźnikowej na długości co najmniej 6 cm. Zmiana koloru łatwa w interpretacji. Zgodność z EN 867-1 lub EN 
ISO 11140-1. Op. a'480/500szt.

Wskaźnik chemiczny, paskowy do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem, zmieniający zabarwienie z 
zielonego na ciemnobrązowy, nie zawierający ołowiu i metali ciężkich. Op. a' 250 pasków wskaźnikowych

Wskaźnik chemiczny wewnętrzny, integrator klasy 5 do sterylizacji parą wodną z wędrującą substancją 
wskaźnikową, z możliwością oceny wyniku w 2 niezależnych okienkach, z możliwością stosowania w systemie 
PCD, norma i klasa na pojedynczym teście. Op. a' 1 000 szt.

Wskaźnik testowy kompatybilny z Systemem kontroli parametrów krytycznych procesu sterylizacji z poz. 35; 
posiadający naniesioną substancję chemiczną, nietoksyczny, nie zawierający soli i metali ciężkich, spełniający 
wymagania Normy EN 867-5 5.3.3.2. Op. a' 250 szt.



Pieczęć Firmowa
Zestaw III - akcesoria do ssaków firmy VARIO Medela 

Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość 

A B C D E F= DxE G

1
szt. 300

2 Filtr bakteryjny jednorazowy do ssaków próżniowych szt. 100

3

szt. 650

4 Łącznik prosty szt. 120

5 Łącznik kątowy szt. 120

6 Łącznik dren – cewnik szt. 40

7

szt. 4

8 Uchwyt do zbiornika uniwersalny szt. 10

9 Dren jednorazowego użytku z końcówką na palec szt. 360

10 Dren silikonowy mb 10

Razem:

dnia........................................... ….................................
                             miejscowość                     podpis

 Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość 
netto za 

całe 
zamówien

ie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość 
brutto za 

całe 
zamówien

ie 

H= F+ 
wartość 
podatku 

VAT

Filtr bakteryjny jednorazowy z zabezpieczeniem przed przepełnieniem z 
końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż w porcie ssaka Vario

Wkład jednorazowy (1,5 l) na wydzieliny kompatybilne ze zbiornikami firmy 
Medela, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające 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.

Zbiornik wielorazowego użytku 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 umożliwiajaca 
usunięcie wkładu jedną ręką; port do połączenia podciśnienia umieszczony w 
zbiorniku, przez co umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu.





Pieczęć Firmowa

Zestaw IV Akcesoria do ssaka Victoria Versa 

Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość 

A B C D E F= DxE G

1. Wkład jednorazowy szt. 240

2. Filtr przeciwbakteryjny szt. 240

3. szt. 4

Razem:

dnia........................................... ….................................
                             miejscowość                     podpis

 

 Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość 
netto za 

całe 
zamówien

ie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość 
brutto za 

całe 
zamówien

ie 

H= F+ 
wartość 
podatku 

VAT

Zbiornik z tworzywa z możliwością poddawania sterylizacji w temperaturze 
do 121o C z pokrywą



Pieczęć Firmowa

Zestaw V Akcesoria do respiratora stacjonarnego Savina 

Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość 

A B C D E F= DxE G

1. Zastawka wydechowa wielorazowa (kompletna) szt. 4

2. Czujnik przepływu (spirolog) klasa IIA ABS (a' 5 szt.) op. 10

3. Filtr przeciwpyłowy szt. 12

4. Wielorazowa rura silikonowa 0,6 m szt. 17

5. Wielorazowa rura silikonowa 0,35 m szt. 12

6. Wielorazowa pułapka wodna szt. 8

7. Worek oddechowy 2 l szt. 8

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

9. Y pacjenta EVITA szt. 6

10. Rura do tracheotomii szt. 3

11. Wanienka Trough szt. 2

12. Filtr antybakteryjny jednorazowy Hygrobac "S" lub równoważny szt. 500

Razem:

dnia........................................... ….................................
                             miejscowość                     podpis

 Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość 
netto za 

całe 
zamówien

ie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość 
brutto za 

całe 
zamówien

ie 

H= F+ 
wartość 
podatku 

VAT



Pieczęć Firmowa

Zestaw VI Akcesoria do kardiomonitora UT-4000F 

Lp. Wyszczególnienie J.m.

 Ilość 

A B C
D

F= DxE G

1. szt.
13

     270,00      

2. kpl

15

     140,00      

3. szt.

14

     140,00      

Razem:

dnia........................................... ….................................
                             miejscowość                     podpis

cena 
jednostko
wa netto

 Wartość netto 
za całe 

zamówienie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość 
brutto za 

całe 
zamówienie 

H= F+ 
wartość 

podatku VAT

Czujnik klipsowy na palec do 
pulsoksymetrii BCI (wtyczka w 
kształcie trapezu z 9 pinami)

Przewód pacjenta (3 
odprowadzenia) – wymienne 
końcówki napowe (odprowadzenia 
pacjenta), złącze DIN

Mankiet do wielorazowego, 
nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia 
krwi. Mankiet bezlateksowy, 
jednożyłowy, w rozmiarze co 
najmniej 23-33 cm zapinany na 
rzep.



Pieczęć Firmowa

Zestaw  VII  Akcesoria do kardiomonitora  NIHON KOHDEN BSM  6501 K

Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość 

A B C D E F= DxE G

1. szt. 9

2. kpl 9

3. szt. 12

Razem:

dnia........................................... ….................................
                             miejscowość                     podpis

                                                                                                              

 Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość netto 
za całe 

zamówienie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość brutto 
za całe 

zamówienie 

H= F+ wartość 
podatku VAT

Czujnik do pomiaru SpO2 typu klips na 
palec dla dzieci/dorośli (>20kg); wtyczka 
w kształcie trapezu z 9 pinami; dł. co 
najmniej 1,1 m

Przewód pacjenta (do kabla rozłącznego) 
do pomiaru EKG; 3-odprowadzeniowy, 
wymienne końcówki;  dł co najmniej 0,8 
m, typ mocowania elektrod: zatrzask 
(napowe); złącze DIN

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



Pieczęć Firmowa
Zestaw  VIII Materiały zużywalne do strzykawki automatycznej Optistar Elite firmy Mallinckrodt

Lp. Wyszczególnienie J.m.  Ilość 

A B C D E F= DxE G

1. op. 5

2. Strzykawka 60 ml, op. a' 50 szt. op. 2

3. op. 2

Razem:

dnia........................................... ….................................
                             miejscowość                     podpis

 Cena 
jednostk. 

netto 

 Wartość 
netto za 
całe 
zamówieni
e 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość 
brutto za całe 
zamówienie 

H= F+ wartość 
podatku VAT

Komplet: 2 strzykawki o pojemności 60 ml + 
Y - łącznik z drenem dł. 230 cm, op. a' 50 
szt.

Y - łącznik z drenem dł. 230 cm, op. a' 100 
szt.



Pieczęć Firmowa

Wyszczególnienie  Ilość 

A B C D E G

1. szt. 100

Razem:

dnia...........................................
                             miejscowość                     podpis

Zestaw  IX -  Materiały zużywalne do strzykawki automatycznej Medrad Vistron CT

Lp. J.m.
 Cena 
jednostk. 
netto 

 Wartość 
netto za 
całe 
zamówien
ie 

 Stawka 
VAT(%) 

 Wartość 
brutto za 

całe 
zamówienie 

F= DxE H= F+ 
wartość 
podatku 

VAT

Wkład (200 ml) do strzykawki 
automatycznej Medrad Vistron 
CT

….................................
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