
grupa 1

Strona 1

Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 1
IGŁY,  STRZYKAWKI,  KANIULE

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia jm. Ilość szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 op 11000

2 op 8000

3 op 90

4 op 150

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto      (kol 
4x3)

Wartość podatku VAT       
   (kol. 6x5)

Wartość brutto        
       (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa wprowadzenia 
do obrotu nr i data 

ważności (dekl. 
zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Igły iniekcyjne j.u. Typu  Luer 
  kolorowy kod rozmiaru op.
100 szt 0,45x13; 0,45x16; 
0,50x25; 0,60x30; 
0,70x30; 0,80x40; 
0,90x40;

Igły iniekcyjne j.u. Typu 
Luer   kolorowy kod 
rozmiaru op.100 szt 
1,2x40

Strzykawka jednorazowego 
użytku do insuliny poj. 1cm³ 
op.100 szt

Strzykawka jednorazowego 
użytku z nakładaną igłą do 
tuberkuliny  igła 0,45x13 
op.100 szt
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5 op 4500

6 op 3600

7 op 3900

Strzykawka dwuczęściowa 
2ml z rozszerzoną skalą do 
3ml. Zielony tłok dla 
łatwiejszego odczytu 
wypełnionej strzykawki. 
Zabezpieczenie tłoka przed 
wypadaniem dla łatwego 
nabierania leków do pełnej 
objętości. 2 ml do 3 ml  op.
100 szt

Strzykawka dwuczęściowa 
5ml z rozszerzoną skalą do 
6ml. Zielony tłok dla 
łatwiejszego odczytu 
wypełnionej strzykawki. 
Zabezpieczenie tłoka przed 
wypadaniem dla łatwego 
nabierania leków do pełnej 
objętości. Niecentrycznie 
położona końcówka typu luer. 
5 ml  do 6 ml  op. x 100 szt

Strzykawka dwuczęściowa 
10ml z rozszerzoną skalą do 
12ml. Zielony tłok dla 
łatwiejszego odczytu 
wypełnionej strzykawki. 
Zabezpieczenie tłoka przed 
wypadaniem dla łatwego 
nabierania leków do pełnej 
objętości. Niecentrycznie 
położona końcówka typu luer. 
 10 ml do 12 ml OP. X 100 
SZT
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8 op 4800

9 szt 30000

10 szt 30000

11 szt 7500

12 szt 10500

Strzykawka dwuczęściowa 
20ml z rozszerzoną skalą do 
24ml. Zielony tłok dla 
łatwiejszego odczytu 
wypełnionej strzykawki. 
Zabezpieczenie tłoka przed 
wypadaniem dla łatwego 
nabierania leków do pełnej 
objętości. Niecentrycznie 
położona końcówka typu  
luer.  20 ml do 24 ml OP. X 
100 SZT
Strzykawka jednorazowego 
użytku typu Janeta z 
końcówka do cewnika i 
przełącznikami typu Luer 
Locka 100 ml w przeliczeniu 
na  1 szt. 
Strzykawka j.u. trzyczęściowa 
50ml do pompy 
strzykawkowej z 
zabezpieczeniem przed 
wypadaniem tłoka w postaci 
poprzecznego wycięcia na 
tłoku, skala co 1,0 ml, 
centralnie położona końcówka 
typu luer lock. 50 ml

Strzykawka jednorazowego 
użytku, trzyczęściowa, 50 ml, 
do pompy strzykawkowej 
typu TERUMO

Kranik trójdrożny typu Luer 
szczelny , sterylny.
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13 op 171000

14 op 3000

15 szt. 90000

Kaniula dożylna z portem do 
wstrzyknięć wykonana z 
poliuteranu, z paskami 
kontrastującymi, posiada filtr 
hydrofobowy.  (24G 
0,7x19mm    22G 
0,9x25mm przepływ 36; 
20G 1,1x33mm przepływ 
61; 18G 1,3x33mm 
przepływ 103 ;18G 
1,3x45mm przepływ 96; 
17G 1,5x45mm przepływ 
128 16G 1,7x50mm 
przepływ 196 14G 
2,2x50mm) 

Kaniula dożylna z portem do 
wstrzyknięć wykonana z 
poliuteranu posiadająca 
automatyczny zatrzask na 
końcu mandrynu chroniący 
personel przed 
przypadkowym ukłuciem, z 
paskami kontrastującymi, 
posiada filtr hydrofobowy.
(18G 1,3x45mm przepływ 
96 20G 1,1x33mm 
przepływ 61    22G 
0,9x25mm przepływ 36 )

Koreczki do kaniul, sterylne 
typu Luer Lock
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 2
KANIULE

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt

2 szt

3 szt

Cena 
jednostkowa 

netto

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto          
   (kol 4x3)

Wartość podatku VAT         
 (kol. 6x5)

Wartość brutto               
(kol 6+7)

Nazwa handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa wprowadzenia 
do obrotu nr i data 

ważności (dekl. 
zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Kaniula dożylna bez 
portu bocznego ze 
zdejmowalnym 
uchwytem 
ułatwiającym 
wprowadzenie, 
wykonana z PTFE  
26G (fioletowy)

4 500

Kaniula do wkłuć 
dotętniczych z 
zaworem odcinającym 
zapobiegająca 
wypływowi 
zwrotnemu, ze 
skrzydełkami 
mocującymi. 20 G

1 800

Nakłuwacz 
hematologiczny dla 
dorosłych  typu 
MICROLANCE

10 000
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4 szt

5 szt

Nakłuwacz 
hematologiczny dla  
dzieci typu 
MICROLANCE

6 000

Końcówka z igłą do 
wstrzykiwacza 
insuliny, jednorazowa, 
pakowana pojedynczo 2 500
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 3
PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW I KRWII

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 18000

2 szt 15000

3 szt 78000

Cena jednostkowa 
netto

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto            
 (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto       
        (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Przedłużacz do pompy infuzyjnej 
dł.do 150cm

Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 
od 10 do 25 cm z kranikiem 
trójdrożnym typu Luer Lock

Przyrząd do przetaczania krwi i 
preparatów krwiopochodnych, 
jałowy, j.u., posiadający 
odpowietrznik z filtrem 
antybakteryjnym, filtr płynu, 
końcówkę typu Luer Lock, zaciskacz 
pozwalający precyzyjnie dozować lub 
zatrzymywać podawany płyn, 
elastyczna komorę kroplową, oba 
końce zabezpieczone zatyczkami.
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4 szt 300000

5 szt 600

Przyrząd do przetaczania płynów 
infuzyjnych i preparatów 
krwiozastępczych, jałowy, j.u., 
posiadający odpowietrznik z filtrem 
antybakteryjnym, filtr płynu. 
Elastyczna komora kroplowa 
wyposażona w górnej części w 
zewnętrzne plastikowe skrzydełka 
ułatwiające wprowadzenie kolca. 
Zacisk rolkowy, oba końce 
zabezpieczone zatyczkami. 

Przyrząd do szybkiego przetaczania 
krwi
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 4
APARATY DO PRZYGOTOWANIA I PODAWANIA LEKÓW

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt

2 szt 150

3

Cena jednostkowa 
netto

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto        
     (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Aparat do przygotowania i 
pobierania leków z butelek / 
fiolek, z filtrem bakteryjnym, 
zatrzaskowa zatyczką i 
nieruchomą barwną osłona 
otaczającą nasadkę łączącą z 
igłą. Barwny kod produktu.

13 500

Aparat do przygotowania i 
pobierania leków z butelek / 
fiolek. Wyposażony w filtr 
zatrzymujący toksyczne 
aerozole powstające podczas 
rozpuszczania toksycznych 
substancji, zatrzaskową 
zatyczkę i nieruchomą barwną 
osłona otaczającą nasadkę 
łączącą z igłą. Barwny kod 
produktu.

Przyrząd do infuzji wyposażony 
w drenik i skrzydełka do 
mocowania tzw. "motylek" 

0,5 do 
0,8 
mm

1800 
szt
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 5
POJEMNIKI MISKI BASENY

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 300

2 szt 200

3
szt. 400

4 szt 600

5 szt 600

6 szt 25000

7 szt 4000

8 szt 6000

Cena jednostkowa 
netto

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto       
        (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Słój do dobowej zbiórki moczu, 
plastikowy z pokrywką 

Pojemnik na mocz, kaczka 
męska 800ml z rączką

Basen sanitarny, plastikowy z 
rączką

Miska nerkowata plastikowa, 
duża ok. 27 do  29 cm.

Miska nerkowata plastikowa, 
mała ok. od 18 do 20 cm

Pojemnik na mocz do badań 
laboratoryjnych poj. 120ml, 
niejałowy

Pojemnik na mocz do badań 
laboratoryjnych poj. 120ml, 
jałowy 

Pojemnik  na odpady 
medyczne, plastikowy poj. 0,7 l
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9 szt 10000

10 szt 6000

11 szt 25000

12 szt 

13 Zaciskacz do pępowiny szt 10800

14 op. 810

15 op. 600

16

15 ml

30 ml

100 ml

200 ml

500ml 4500 szt

1000 ml 6000 szt

5000 ml 5000 szt

Pojemnik  na odpady 
medyczne, plastikowy poj. 2 l 
Pojemnik  na odpady 
medyczne, plastikowy poj. 5 l
Opaski do identyfikacji dla 
dorosłych
Opaski do identyfikacji dla 
noworodków

12 000

Szpatułka do diagnostyki jamy 
ustnej i gardła , 
atraumatyczna, gładka jasna 
powierzchnia , drewniana, 
opakowanie 100 szt.

Kieliszki do podawania leków, 
jednorazowe  op. x 70 szt.

Pojemnik do badań 
histopatologicznych , 
niesterylny, przejrzysty, 
zakręcany, szeroki otwór 
odporny na formalinę. 

10500 
szt 

9000 szt 

9000 szt 

9000 szt 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 6
MASKI, CEWNIKI DO ODSYSANIA

Lp j.m. Ilość szt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Szt 3000

2 Szt 1500

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Cena jednostkowa 
netto

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Maska aerozolowa 
do tlenoterapii dla 
dorosłych 
wykonana z 
miękkiego 
tworzywa, 
mocowana 
gumkami za uszami

Maska aerozolowa 
do tlenoterapii dla 
dzieci  wykonana z 
miękkiego 
tworzywa, 
mocowana 
elastycznym 
paskiem
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3 Szt 3600

4 Szt 600

5 Szt 1200

maska tlenowa 
wykonana z 
miękkiego 
przeźroczystego 
materiału, 
dopasowująca się 
do twarzy i 
przewód tlenowy 2 
m zestaw dla 
dorosłych

maska tlenowa 
wykonana z 
miękkiego 
przeźroczystego 
materiału, 
dopasowująca się 
do twarzy i 
przewód tlenowy 2 
m zestaw dla dzieci

maska tlenowa 
wykonana z 
miękkiego 
przeźroczystego 
materiału, 
dopasowująca się 
do twarzy i 
przewód tlenowy 4 
m zestaw
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6 Szt 3600

7 Szt 1500

8 Szt 1000

9 Szt 180

Wąsy tlenowe 213 
cm część donosowa 
wyprofilowana z 
bardzo miękkiego 
materiału, 
bezpieczny 
przewód tlenowy 
dla dzieci

Wąsy tlenowe 213 
cm część donosowa 
wyprofilowana z 
bardzo miękkiego 
materiału, 
bezpieczny 
przewód tlenowy 
dla dorosłych

Maska twarzowa 
anestezjologiczna, 
jednorazowego 
użytku- wersja 
standardowa 
(czysta) 0-5 
Trenażer 
oddechowy 
przepływowy 3 
kulkowy do 
treningu przepływu 
wdechowego
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10 Szt 6000

11 Szt 54000

12 Szt 2000

13 Szt 4000

cewnik do 
odsysania z drzewa 
oskrzelowego , 
atraumatyczny, z 
dwoma otworami 
bocznymi i 
otworem 
końcowym 5-18 Ch

cewnik do 
odsysania z drzewa 
oskrzelowego ,  z 
dwoma otworami 
bocznymi i 
otworem 
końcowym 6-18 Ch

cewnik do 
odsysania z drzewa 
oskrzelowego ,z 
kontrolą odsysania, 
atraumatyczny,  z 
otworem 
końcowym i dwoma 
otworami bocznymi 
5-18 Ch

cewnik do 
odsysania z drzewa 
oskrzelowego z 
kontrolą odsysania 
otworem 
końcowym i dwoma 
otworami bocznymi 
6-18 Ch
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14 Szt 2700

15 Szt 100

16 Szt 600

17 Szt 150

Noworodkowy 
cewnik do 
odsysania dróg 
oddechowych z 
kontrolą ssania 
podziałką co 1 cm z 
otworem 
centralnym i 2 
bocznymi 6-8 Ch
Pojemnik próbek 
śluzu 40 ml dla 
dorosłych z 
zamknięciem 
opatrzonym skalą 
rozpoczynającą się 
od 5 ml do 40 ml z 
odstępami co 1 ml 
wyposażony w dren 
do ssaka.
Nebulizator z 
maską aerozolową 
zakładaną na uszy 
dla dorosłych i 
przewodem 
doprowadzającym 
tlen dł 213 cm a 
żeńskim złączem 
zakręcanym
Nebulizator z 
przewodem 
tlenowym 
rozpylaczem „T” 
ustnikiem
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18 Szt 1000

19 Szt 400

20 Szt 2500

Tacka do 
cewnikowania 
zawierająca arkusz 
60 x 75 cm 
miseczkę na mocz z 
podziałką arkusz 
wodoodporny 47x 
55 cm rękawice, 
pincetę, waciki, 
strzykawkę z 10% 
roztworem 
gliceryny
tacka do 
cewnikowania 
zawierająca arkusz 
60 x 75 cm 
miseczkę na mocz z 
podziałką arkusz 
wodoodporny 47x 
55 cm rękawice, 
pencetę, waciki, 
strzykawkę z 10% 
roztworem 
gliceryny 8,5 gr żel 
smarujacy, 40 ml 
roztworu 
czyszczącego

Cewnik do 
odsysania z drzewa 
oskrzelowego ,  z 
kontrolą ssania, 
wygięty do lewego 
oskrzela 14-16 Ch
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21 Szt 4500

Przewód tlenowy 
do maski przekrój 
gwiazdkowy dł 213 
cm
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 7
GĄBKI OPATRUNKOWE, OSŁONKI TEMPERATUROWE

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
op. 200

2
op. 200

3
op. 1300

4
op. 200

5
op. 1000

6

op. 10

7

op. 10

Cena jednostkowa 
netto

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Gąbki opatrunkowe 
impregnowane PHMB 
5x5 a`70
Gąbki opatrunkowe 
impregnowane PHMB 
10x10 a`50
Osłonki do 
termometru Geniusz 2 
a`96
Osłonki do 
termometru Filac 
a`20
Wkładki chłonne, 
chłodzące, 
poporodowe a`24
Osłonki 
temperaturowe 
hydrożelowe małe 
a`200
Osłonki 
temperaturowe 
hydrożelowe duże 
a`200
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8

szt. 3000

9
op. 5

10 Żel USG 260g szt. 600
11 Zel USG Aquasonic 5l szt. 70
12 Żel EEG 260g szt. 200
13 Pasta Every 160g szt. 40

14

op. 144

15

szt. 400

16

op. 5

17
op. 6

Elektrody 
jednorazowe dla 
noworodków z 
przewodem 
odprowadzającym dł. 
60 cm; czujnik 
Ag/AgCl, bezpieczna 
standardowa wtyczka 
DIN, z przezroczystym 
żelem, owalna, 22x30 
mm

Elektrody 
defibrylacyjne Quik 
Combo a`2

Hydrożelowe krążki 
dla matek 
karmiących,pakowane 
podwójnie, a`5

Zestawy do pompy 
Kangaroo do żywienia 
dojelitowego 

Hydrożelowe paski 
opatrunkowe dla 
noworodków, sterylne 
a`50
Okularki do 
fototerapii, rozmiary: 
S,M,L a`50
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18

op. 6

Podkładki 
usztywniające dla 
noworodków do 
kończyn z wkłuciem 
dożylnym rozmiary 
S,M,L a`50
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 8
IGŁY DO ZNIECZULEŃ 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 3600

2 szt 3600

3 szt 300

4 szt 1500

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto      
       (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Igła do znieczuleń 
podpajęczynówkowych 
typu Pencil-Point 25 G 
0,53 x 88 mm z 
prowadnicą

Igła do znieczuleń 
podpajęczynówkowych 
typu Pencil-Point 27 G 
0,42 x 88 mm z 
prowadnicą
Igła do znieczuleń 
podpajęczynówkowych 
typu Pencil-Point 25 G 
0,53 x 103 mm z 
prowadnicą
Atraumatyczna igła 
podpajęczynówkowa 
0,46 x 88mm 26 G z 
prowadnicą
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5 szt 1500

6 szt 1050

7 szt 60

8 szt 600

9 szt 600

Zestaw do znieczuleń 
zewnątrzoponowych 18 
G: cewnik 0,45 x 85 
mm filtr o objętości 
wypełnienia 0,45 ml, 
strzykawka typu luer 
lock 10ml, igła 
zewnątrzoponowa 1,3 x 
80 mm Touhy
Zestaw do 
cewnikowania żył 
centralnych metodą 
Seldingera 
dwuświatłowy 7F/2,4 
mm, długość cewnika 
20 cm, prowadnica 
0,89/50cm
Zestaw do 
cewnikowania żył 
centralnych metodą 
Seldingera 
dwuświatłowy 4F/1,2 
mm, długość cewnika 
13 cm, prowadnica 
0,46/50cm
Filtr infuzyjny o 
objętości wypełnienia 
2,40 ml z 
automatycznym 
odpowietrznikiem
Filtr do emulsji 
tłuszczowych i żywienia 
o objętości wypełnienia 
2,40 ml
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10 szt 500

Igła o atraumatycznym 
szlifie do znieczuleń 
podpajęczynówkowych, 
przeźroczysty uchwyt 
Lock, 
dwupłaszczyznowy 
szlif, kolorowy,  kod 
rozmiaru G 19 x 88 mm
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 9
ZESTAW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 2000

2 szt 400

3 szt 200

4 szt 800

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa wyrobu 
medycz.

Sterylny zestaw do 
podawania żywienia 
pozajelitowego i płynów 
infuzyjnych do pompy 
Abbot Life Care pump 
Model 4

Zestaw do żywienia 
dojelitowego do pompy 
Applix Smart/Vision Bag

Zestaw do żywienia 
dojelitowego do pompy 
Applix Smart/Vision Bottle

Pojemnik (worek) sterylny 
do przygotowania 
żywienia pozajelitowego 
metodą jednego 
pojemnika z przewodami 
typu Dinux eva  pojemnik 
z etylowinylooctanu o 
objętości 3000 ml.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 10
ZGŁĘBNIKI , SONDY

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 100

2 szt 80

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Poliuretanowy zgłębnik 
do żywienia dojelitowego 
z niebieską linią 
kontrastującą w 
promieniach RTG, 
posiadający prowadnicę, 
CH 10/110cm. Wolny od 
DEHP CH10/110cm

Poliuretanowy zgłębnik 
do żywienia dojelitowego 
z niebieską linią 
kontrastującą w 
promieniach RTG, 
posiadający prowadnicę, 
CH 10/130cm. Wolny od 
DEHP CH10/130cm
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3 szt 30

4 szt 40

5 szt 20

6 szt 50

Zestaw do przezskórnej 
endoskopowej 
gastrostomii o rozmiarze 
CH 18/40cm i CH 
14/40cm. Wolny od DEHP 
CH18/40cm, CH14/40cm

Zgłębnik gastrostomijny 
do śródoperacyjnego 
założenia z silikonowym 
wewnętrznym balonem 
mocujacym o rozmiarze 
CH 20/23cm. Wolny od 
DEHP CH20/23cm
Zestaw do jejunostomii 
umożliwiający 
chirurgiczne założenie 
zgłębnika służącego do 
żywienia bezpośrednio do 
jelita w rozmiarze CH 
8/70cm. Wolny od DEHP 
CH8/70cm

Poliuretanowy zgłębnik 
do żywienia dojelitowego 
z podziałką, kontrastujący 
w promieniach RTG, ze 
specjalnie opatentowaną 
spiralą powodującą, że 
zgłębnik sam 
przemieszcza się przez 
odźwiernik do jelita i 
dopasowuje swój kształt 
do przewodu 
pokarmowego, tworząc w 
jelicie pętlę mocującą, o 
rozmiarze CH 10/145cm. 
Wolny od DEHP 
CH10/145cm
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7 szt 400

8 szt 1000

9 szt 2000

10 szt 100

11 szt 400

Przyrząd do żywienia 
dojelitowego w wersji 
grawitacyjnej do 
opakowań typu PACK. 
Wolny od DEHP
Cewniki do karmienia 
niemowląt, wykonane z 
PCW o medycznej jakości 
i twardości, znacznik w 
odległości 250mm od 
końca dystalnego, 
konektor typu Luer w 
kolorze odpowiadającym 
rozmiarowi, sterylizowane 
w OE.

Cewniki do karmienia dla 
dorosłych, wykonane z 
nietoksycznego, nie 
drażniącego, miękkiego 
PCW, jałowe

Sonda typu Sengstakena 
do tamowania krwawienia 
z przewodu 
pokarmowego, sterylna

Zgłębniki dwunastnicze 
wykonane z PCW o 
medycznej jakości i 
twardości, konektor typu 
Luer w kolorze 
odpowiadającym 
rozmiarowi, sterylizowane 
w OE.
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12 szt

13 szt 5000

Zgłębniki żołądkowe 
wykonane z PCW o 
medycznej jakości i 
twardości, konektor typu 
Luer w kolorze 
odpowiadającym 
rozmiarowi, sterylizowane 
w OE. Konektory 
zgłębników wyposażone 
we wkładki redukcyjne 
roz. CH 8-20 dł od 800 
mm- 1500 mm

10 000

Zgłębniki żołądkowe 
wykonane z 
nietoksycznego, nie 
drażniącego, miękkiego 
PCV, jałowe 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 11
OSTRZA CHIRURGICZNE

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość op.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 op 525

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Ostrze wymienne jednorazowego 
użytku ze stali węglowej, pasujące 
do standardowych trzonków. 
Opakowanie ofoliowane, barwny kod 
poszczególnych rozmiarów. 
Jednostkowe opakowanie opisane w 
języku polskim, graficzna 
identyfikacja rodzaju ostrza – 
rysunek. Na ostrzu nazwa 
producenta i rozmiar opakowanie 
100 szt. 10-12D-15A-15T-15c-24
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 12
RURY SIGMIDEOSKOPOWE

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 3000

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

rurka sigmideoskopowa dł. 
25 cm ø 18 mm



grupa 13

Strona 46

Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 13
WZIERNIK GINEKOLOGICZNY

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 90000

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka 
podatku VAT 

%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Wziernik ginekologiczny, 
jałowy jednorazowego 
użytku , śruba centralna z 
gwintem S,M,L
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 14
CEWNIKI, WORKI, KANKI

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 2700

2 szt 21000

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Cewnik typu Foley 
dwudrożny, obustronnie 
silikonowany, balon o poj. 
1,5 do 5 ml, opakowanie 
zewnętrzne foliowo-
papierowe i wewnętrzne 
foliowe z prowadnicą 6 do 
10

Cewnik typu Foley 
dwudrożny, obustronnie 
silikonowany, balon o poj. 
5 – 35 ml, opakowanie 
zewnętrzne foliowo-
papierowe i wewnętrzne 
foliowe. 12 do 24
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3 szt 5400

4 szt 6000

5 szt 150

6 szt 900

7 szt 39000

Cewnik typu Nelaton – dł 
40 cm, opakowanie 
foliowo- papierowe, dwa 
otwory boczne 
atraumatyczny zamknięty 
koniec , barwny kod 
rozmiaru. 6 do 22
Cewnik typu Tiemanna – 
dł 40 cm, opakowanie 
foliowo – papierowe dwa 
otwory boczne, 
atraumatyczny, zamknięty 
koniec , barwny kod 
rozmiaru. 8 do 20

Cewnik typu Pezzera, 
opakowanie zewnętrzne 
foliowo- papierowe i 
wewnętrzne foliowe, 
lateks dł 35 cm - 24 do 34

Worki do dobowej zbiórki 
moczu, niesterylne, dla 
dorosłych  z drenem, 
prosty zawór spustowy, z 
malejącą skalą z zastawką 
antyrefluksową.

worki do dobowej zbiórki 
moczu, sterylne, dla 
dorosłych  z 
drenem,prosty zawór 
spustowy z malejącą skalą 
, zastawką antyrefluksową 
poj.2 l
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8 szt 4500

9 szt 4500

10 szt 15000

11 szt 1500

12 szt 7500

13 szt 2700

Worki do pobierania 
moczu dla dziewczynek
Worki do pobierania 
moczu dla chłopców
Zatyczka do cewnika , 
prosta jałowa
Zestaw do lewatywy, 
niesterylny worek 
wykonany z wzmocnionej 
folii z uchwytem do 
zawieszania , dren z 
klamrą zakończony 
plastikową kanką

Kanki doodbytnicze dwa 
otwory boczne 
atraumatyczny zamknięty 
koniec, odporne na 
zaginanie, barwny kod Od 
16-30 
przewód do cystoskopu i 
resektoskopu z jedną lub 
dwiema końcówkami , 
pakowany pojedynczo
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 15
ZESTAWY DLA BLOKU OPERACYJNEGO

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 60

2 szt. 100

3 Troakary  8-32 Ch szt. 60

4 szt. 50

5 szt. 100

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto        
     (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto       
        (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Bezpieczny zestaw do punkcji 
opłucnej, z dwukolorowym 
znacznikiem pozycji igły, 
cewnikiem poliuretanowym 
CH8 i długości ok 12 cm. 
Zestaw powinien zawierać 
cewnik posiadający 4 otwory 
boczne (znakowane co 1 cm) 
strzykawkę typ Luer Lock 
(50/60 ml) kranik trójdrożny z 
przedłużaczem i możliwością 
zamykania kierunku przepływu 
worek o poj. 2 l na płyn. 8 Ch

Dreny typu Saratoga 28 CH- 34 
CH

Zestaw do odsysania płukania i 
oświetlania pola operacyjnego 
z końcówką typu Yankauer . 
Końcówka zagięta z kontrolą 
siły ssania , mandrynem i 
trzykanałowym drenem o dł 
min 300 cm. 

Sterylne dreny karbowane 
odporne na załamania 7 mm x 
1,8 m- 3 m
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6 szt. 200

7 szt. 200

8

Mankiety do aparatu SCD

szt. 10

Dreny karbowane sterylne 
odporne na załamania 5 mm x 
1,8 m

Dreny karbowane sterylne 
odporne na załamania 5 mm x 
2,7 m – 3 m
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 16
POJEMNIKI DO KRWII

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 1500

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

pojemnik  podwójny do 
krwi
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 17
GOLARKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 30000

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto     
        (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 

6x5)

Wartość brutto     
          (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Golarka jednorazowego użytku 
wykonana ze stali nierdzewnej. 
Ostrze usuwa owłosienie bez 
zadraśnięć i podrażnień rączka 
umożliwia kontrolę koniuszków 
palców podczas golenia. 
Przydatna na sala operacyjnych i 
porodówkach. Specjalnie 
zaprojektowany grzebień 
zapobiega zapychaniu 
umieszczona nad ostrzem raczka 
wymaga lekkiego ucisku. Łatwa 
do utylizacji po wcześniejszym 
złamaniu rączki. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 18
PASKI DO OZNACZENIA POZIOMU CUKRU WE KRWII

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 op. 9000

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa wyrobu 
medycz.

Paski do oznaczenia 
poziomu cukru we 
krwi na aparatach 
typu Optium Xido. 
Krótki czas pomiaru 5 
sek. Minimalna kropla 
krwi ok 6,6 ul. 
Pakowane po 50 szt
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 19
DRENY BLOK OPERACYJNY

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 3600

2 szt. 4800

3 szt. 6000

4 szt. 30000

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka 
podatku VAT 

%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Dren brzuszny sterylny, 
jednorazowego użytku, 
długość 40 cm, otwory 
boczne – silikonowy Ø 
22-28

Dren brzuszny sterylny, 
jednorazowego użytku, 
długość 40 cm, otwory 
boczne – silikonowy Ø 
28-34

Końcówki do odsysania 
typu Yankauer
Dreny do odsysania 
typu lejek-lejek  Roz. 
210
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5 szt. 4500

6 szt. 9000

7 szt. 1200

8 szt. 300

9 szt. 600

10 szt. 1500

11 szt. 3000

Dreny do odsysania 
łącznik do końcówki 
zapewniający 
ruchomość, łącznik do 
ssaka uniwersalny, 
docinany

Zestaw do odsysania 
składający się z drenu 
łączącego i końcówki 
typu  Yankauer z rączką

Dren z butelką typu 
Redona o dł 210 cm i 
średnicy 4,6/6,5

Dren typu Kehra Ø 
12-14
Dren typu Kehra Ø 
16-20
Dren typu Ulmera 
otwory o różnej 
wielkości o dł 75 cm
Zestaw typu Redon 
działający w systemie 
zamkniętym, mieszek o 
poj. 400 ml., 
umożliwiający 
wytworzenie próżni bez 
konieczności rozłączania 
z drenem 14-18 CH, 
opakowanie folia – 
papier 
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12 szt. 15000

13 szt. 600

14 szt. 9000

15 szt. 27000

16 szt. 3000

17 szt. 3000

Dreny do odsysania 
łącznik do końcówki 
zapewniający 
ruchomość, łącznik do 
ssaka uniwersalny, 
docinany  dł min. 200 
cm

Cewnik moczowodowy 
(sonda moczowodowa) 
cewnik jałowy 
jednorazowy z podziałką 
i prowadnicą, widoczny 
w promieniach ,  RTG dł 
do 73 cm , dwa boczne 
oczka. Ø 3-7

Pojemnik płaski 
plastikowy typu Redon 
jałowy Poj. 200 ml
Pojemnik płaski 
plastikowy typu Redon 
jałowy Poj. 400 ml
Pojemnik harmonijkowy 
plastikowy typu Redon 
jałowy Poj. 400 ml
Dren typu Redona 
(Kateter do odsysania 
ran) dren jałowy 
widoczny dla promieni 
RTG dł 80 cm  roz. 12, 
14
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18 szt. 12000

19 szt. 225

20 szt. 300

21 szt. 600

22 szt. 720

Dren typu Redona 
(Kateter do odsysania 
ran) dren jałowy 
widoczny dla promieni 
RTG dł 80 cm roz. 16,18

Kateter do drenażu 
klatki piersiowej – dren 
jałowy widoczny dla 
promieni RTG boczne 
otwory dł 50 cm Ø 
24,26,28
Kateter do drenażu 
klatki piersiowej – dren 
jałowy widoczny dla 
promieni RTG boczne 
otwory Dł 50 cm Ø 
30-34
Kateter do  
embolektomii i 
trombektomii, jałowy 
jednokanałowy z 
balonikiem, silikolatex dł 
 80 cm Ø 3,4,5,6

Kateter do  
embolektomii i 
trombektomii, jałowy 
jednokanałowy z 
balonikiem, silikolatex dł 
40 cm Ø 2,3,4,5
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 20
ZESTAWY DO DRENAŻU BLOK OPERACYJNY 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 4500

2 szt. 60

3 szt. 450

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
       (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 

6x5)

Wartość brutto        
       (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Igły typu Veressa roz. 120 
mm, 150mm

Jednorazowy retraktor 
narządów miękkich o dł.250 
mm i chłonności 100 ml,

Worek do drenażu po 
zabiegach na drogach 
żółciowych z łącznikiem 
pasujący do drenów typu  
Khera,Redona,Pezzer poj. 
400ml z podziałką 
jałowe,pakowane 
pojedyńczo z zastawką 
antyrefluksyjną
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4 szt. 1000

5 szt. 400

6 szt. 9000

Zestaw do drenażu 
pasywnego - worek 700 ml 
zastawką i kranikiem 
spustowym, dren łączący 
90 cm, i dren spiralny CH 
20, 24, 28
Zamknięty system 
niskociśnieniowy do 
drenażu ran j.u. Podwójnie 
pakowany, w worek foliowy 
i zewnętrzne opakowanie 
typu folia- papier, sterylny. 
Zestaw złożony z komory 
ciśnieniowej o pojemności  
300 ml, wytwarzającej 
podciśnienie   na stałym 
poziomie w trakcie 
rozprężania, wyposażonej w 
zastawki 2 antyrefluksyjne 
na wejściu i wyjściu z 
komory, z dokładną skalą 
pomiary wielkości drenażu 
oraz odłączonego worka o 
pojemności 600 ml z filtrem 
 hydrofobowym i drenu o dł 
105 cm z uniwersalnym 
łącznikiem do drenów o 
rozmiarach od 14 CH do 18 
CH

Końcówka do odsysania ran 
siatkowa z paskiem 
radiocieniującym, 
opakowanie typu papier - 
folia
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7 szt. 150

Zestaw wysokociśnieniowy 
do drenażu ran 
pooperacyjnych, 
jednorazowego użytku 
podwójnie pakowany w 
worek foliowy i zewnętrzne 
opakowanie typu folia – 
papier, sterylny. Pojemność 
zbiornika 400 ml z dokładną 
skalą, co 10 ml i wyraźnym 
wskaźnikiem zassania (100 
mBar). Dren o dł. Min. 126 
cm z końcówką do drenów 
o razm. Od 06 CH do 18 CH 
z podwójną klamrą 
zaciskową. Butla wykonana 
z przeźroczystego, 
nietłukącego tworzywa z 
wieszakiem. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 21
WORKI STOMIJNE

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  szt. 3000

2  szt. 7500

3  szt. 1800

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
       (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 

6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Worki jednoczęściowe, 
przeźroczyste, 
samoprzylepne, otwarte, 
przylepiec dwufazowy 
hydrokoloidowy 10-70 mm

Worki jednoczęściowe, 
otwarte, przeźroczyste, 
samoprzylepne.12-70 mm

Worki jednoczęściowe, 
zamknięte, cieliste, 
samoprzylepne z filtrem, 
rozmiar 40-60 mm, 
przylepiec dwufazowy, 
hydrokoloidowy  10-70 
mm          
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4  szt. 150

5  szt. 150

6  szt. 150

7  szt. 150

8  szt. 1500

Sprzęt stomijny 
dwuczęściowy:a. Płytka z 
przylepcem o strukturze 
hydrokoloidowej, 
dwufazowej idealnie 
dopasowującej się do 
skóry, kryza płytki 40-60 
mm 
Worki zamknięte, rozmiar 
40-60 mm, z filtrem 
węglowym 
Sprzęt stomijny 
dwuczęściowy: Worek 
zamknięty, z filtrem 
węglowym 40-60 mm 

Płytka wklęsła, przylepiec 
dwufazowy, hydrokoloidy 
idealnie dopasowujący się 
do ciała, kryza płytki 40-60 
mm 

Worek otwarty z 
zamknięciem na rzepę 
10-76 mm 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 22
ELEKTRODY 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 141000

2 szt 9000

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto   
          (kol 

4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 

6x5)

Wartość brutto      
         (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Ekektrody EKG J.U. Dla 
dorosłych z hydrożelem 
stałym podłożem 
piankowym owalny kształt 
ułatwiajacy naklejenieRoz. 
48 mm x 34 mm
Elektrody EKG j.u. Dla 
noworodków i dzieci z 
hydrożelem podłozem 
piankowym
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 23
SERWETY OPERACYJNE 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt.

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto     
        (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto     
          (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Sterylna serweta z otworem o 
wymiarach  50 - 75 x 60 -75 cm, do 
stosowania podczas drobnych 
interwencji chirurgicznych, 
wykonana z laminatu 
nieprzemakalnego wykonana z 
mocnego laminatu 
nieprzemakalnego o gramaturze 
min. 60g/m2, min 
nieprzemakalności 100 cm H2O i 
wytrzymałości na rozrywanie min. 
100Kpa., z otworem 6x8cm (ew. 
średnica 7 cm)  otoczonym taśmą 
lepną.  Tolerancja wymiaru +/-5 
cm.

24 000
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2 szt.

3 szt.

Sterylna serweta z otworem o 
wymiarach 100-150x150cm, do 
stosowania podczas drobnych 
interwencji chirurgicznych, 
wykonana z laminatu 
nieprzemakalnego wykonana z 
mocnego laminatu 
nieprzemakalnego o gramaturze 
min. 60g/m2, min. 
nieprzemakalności 100 cm H2O i 
wytrzymałości na rozrywanie min. 
100Kpa., z otworem 9x12cm (ew. 
śred. 7 cm) otoczonym taśmą 
lepną. Tolerancja wymiaru +/-5 cm.

12 000

Serweta sterylna  wykonana z 
laminatu min. dwuwarstwowego 
nieprzemakalnego z warstwą 
chłonną o gramaturze minimum 54 
g/m2, minimalnej odporności na 
penetrację płynów 
( nieprzemakalność) : =>100 cm 
oraz wytrzymałości na rozerwanie 
100 Kpa. 
Rozmiar: 75x90. Tolerancja 
wymiaru +/-5 cm.

1 800
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4 szt. 900

5 szt. 600

Serweta sterylna  wykonana z 
laminatu min. dwuwarstwowego 
nieprzemakalnego z warstwą 
chłonną o gramaturze minimum 
54g/m2, minimalnej odporności na 
penetrację płynów 
( nieprzemakalność) : =>100 cm 
oraz wytrzymałości na rozerwanie 
100 Kpa. 
Rozmiar: 90- 100x150. Tolerancja 
wymiaru +/- 5cm.

Serweta sterylna  wykonana z 
laminatu min. dwuwarstwowego 
nieprzemakalnego z warstwą 
chłonną o gramaturze minimum 
54g/m2, minimalnej odporności na 
penetrację płynów 
( nieprzemakalność) : =>100 cm 
oraz wytrzymałości na rozerwanie 
100 Kpa. 
Rozmiar: 150x200. Tolerancja 
wymiaru +/-5 cm.
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6 szt.

7 szt.

8 szt.

Serweta sterylna  wykonana z 
laminatu min. dwuwarstwowego 
nieprzemakalnego z warstwą 
chłonną o gramaturze minimum 
54g/m2, minimalnej odporności na 
penetrację płynów 
( nieprzemakalność) : =>100 cm 
oraz wytrzymałości na rozerwanie 
100 Kpa. 
Rozmiar: 50x50- 60. Tolerancja 
wymiaru +/-5 cm.

12 000

Serweta sterylna z taśmą lepną 
wykonana z laminatu min. 
dwuwarstwowego 
nieprzemakalnego z warstwą 
chłonną o gramaturze minimum 
54g/m2, minimalnej odporności na 
penetrację płynów 
( nieprzemakalność) : =>100 cm 
oraz wytrzymałości na rozerwanie 
100 Kpa. 
Rozmiar: 75x90. Tolerancja 
wymiaru +/-5 cm.

18 000

Czepek chirurgiczny, z wstawką 
chłonącą pot, ściągany z tyłu 
gumką. Sposób pakowania w 
kartoniki gwarantuje higieniczne 
przechowywanie i wyjmowanie, 
kolor zielony, lub niebieski, 
wykonany z włókniny  o gramaturze 
min. 20g/m2.

60 000
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9 szt.

10 szt.

11 szt.

Czepek w kształcie hełmu, 
osłaniający głowę i szyję; 
wykonane  z włókniny wiskozowej o 
gramaturze min. 25 g/m2
- czepek w całości wykonany jest z 
włókniny wiskozowej perforowanej 
pochłaniającej pot, 
- czepek zakrywa szyję oraz głowę
- czepek wiązany jest  na troki
- pakowane w kartoniki.

30 000

Czepek chirurgiczny o kroju 
furażerki, z włókniny intensywnie 
pochłaniającej pot,o gramaturze 
min. 25g/m2 ściągnięty z tyłu 
gumką, górna część czepka 
wykonana z włókniny 
wysokoparoprzepuszczalnej 
perforowanej o gramaturze min. 
25g/m2)- rozmiar uniwersalny,

60 000

Okrągły czepek chirurgiczny, z 
włókniny polipropylenowej o 
gramaturze min. 14g/m2, 
ściągnięty gumką, antystatyczny,  
rozmiar uniwersalny, kolor 
niebieski, lub zielony.

5 700
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12 szt.

13 szt.

14 szt.

15 szt.

Maska chirurgiczna pełnobarierowa 
z wykonana z trzech warstw 
wysokiej jakości włóknin, warstwa 
twarzowa nie posiadająca 
mikrowłosków, wyposażona w 
sztywnik zapewniający łatwe 
dopasowanie się maski do kształtu 
twarzy, wiązana na troki ,  
barierowość bakteryjna maski min.
95% ( należy udokumentować 
filtracje bakteryjna maski). kolor 
niebieski lub zielony.

150 000

Maska chirurgiczna min. 
trójwarstwowa pełnobarierowa z 
przeźroczystą, nierosiejącą, 
antyodblaskową osłoną na oczy

3 000

Koszula, fartuch higieniczny 
przeznaczony do transportu 
pacjenta na blok operacyjny, 
wykonany z włókniny sposób 
wiązania fartucha umożliwia zdjęcie 
go z pacjenta w pozycji leżącej, 
kolor niebieski.

35 000

Sterylna ściereczka chłonna o 
wymiarach min.30 x 30 cm, 
wykonana z bardzo chłonnej 
celulozy, o gramaturze min. 50 
g/m2, służąca do wycierania rąk 
przez operatora po myciu 
chirurgicznym oraz osuszania 
jałowych powierzchni, kolor biały

15 000
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16 szt. 600

Taśmy włókninowe samoprzylepne 
do mocowania serwet o rozmiarze 
10 x 50 cm . Tolerancja wymiaru 
+/-5 cm.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 24
REKAWICE JAŁOWE

Lp j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 pary 195000

2 pary 13500

wymogi graniczne: 
1. rękawice nieuczulające (nie dające odczynów alergicznych)
2. wytrzymałe (odporne na uszkodzenia mechaniczne)

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

rękawica jałowa 
chirurgiczna, 
lateksowa, lekko 
pudrowana, dobrze 
przylegająca do 
dłoni, kształt 
anatomiczny 6 do 
8,5

rękawica jałowa 
chirurgiczna, 
bezlateksowa, 
bezpudrowa, 
dobrze 
przylegajaca do 
dłoni, kształt 
anatomiczny, 
łatwość zakładana 
od 6 do 8,5 
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3. wymóg załączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu w ilości umożliwiającej przetestowanie 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 25
RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE 

Lp j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 op. 49000

2 op. 1900

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto       
      (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 

6x5)

Wartość brutto     
          (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Niejałowa 
rękawica 
diagnostyczna, 
lateksowa, 
pudrowana, 
rolowany brzeg 
mankietu, nie 
zróżnicowana na 
prawą i lewą op. 
po 100 szt. małe, 
średnie, duże 

niejałowa rękawica 
diagnostyczna , 
winylowa, 
pudrowana 
rolowany brzeg 
mankietu, nie 
zróżnicowana na 
prawą i lewą  op. 
po 100 szt. małe, 
średnie, duże
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3 op. 810

4 op. 135

wymogi graniczne: 
1. rękawice nieuczulające (nie dające odczynów alergicznych)
2. wytrzymałe (odporne na uszkodzenia mechaniczne)
3. wymóg załączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu w ilości umożliwiającej przetestowanie 

niejałowa rękawica 
wykonana z 
polietyleniu, 
przeźroczysta, nie 
zróżnicowana na 
prawą i lewą op. 
po 100 szt. małe, 
duże

rękawica jałowa, 
nitrylowa 
bezpudorowa, 
dobrze 
przylegająca do 
dłoni oburęczna, 
łatwość zakładania 
niejałowa S,M,L 
op. po 100 szt.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 26
PODKŁADY I PIELUCHOMAJTKI 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 110000

2 szt. 30000

3 szt. 60000

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Podkłady chłonne nie 
sterylne rozmiar 60 x 
90 cm
Podkłady do 
przewijania 
noworodka rozmiar 
60 x 60 cm

pieluchomajtki dla 
noworodków, 
przepuszczające 
powietrze z wkładem 
zatrzymującym wilgoć 
i szkodliwe substancje 
zawarte w moczu, nie 
odparzające, bez 
lateksu  rozmiar 2-5 
kg
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4 szt. 9000

5 szt. 9000

6 szt. 6000

7 szt. 6000

Pieluchomajtki dla 
niemowląt szkodliwe 
substancje zawarte w 
moczu, 
nieodparzające, 
rozmiar 4-9 kg
Pieluchomajtki dla 
niemowląt 
przepuszczające 
powietrze z wkładem 
zatrzymującym wilgoć 
i szkodliwe 
substancje, 
nieodparzające, 
rozmiar 9-20 kg
Pieluchomajtki dla 
dorosłych L z 
wkładem 
zatrzymującym 
wilgoć, 
nieodparzające 
„oddychające”
Pieluchomajtki dla 
dorosłych XL z 
wkładem 
zatrzymującym 
wilgoć, 
nieodparzające 
„oddychające”
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 27
PIELUSZKI 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 250000

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Pieluszki higieniczne 
dla niemowląt i dzieci z 
wkładem celulozowym 
pokrytym delikatną 
włókniną o wym. od 9 
cm do 12,5 cm x od 33 
do 34 cm.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 28
OBŁOŻENIA CHIRURGICZNE 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 4500

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto     
        (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Jednorazowe jałowe 
fartuchy dla operatorów 
wykonane z włókniny 
polipropylenowej typu SMS 
z elastycznym mankietem 
z dzianiny o długości min 6 
cm,  posiadające sterylne 
plecy, zapinany przy szyi 
na rzep oraz troki złączone 
kartonikiem 
umożliwiającym sterylne 
wiązanie fartucha, M, L,  
XL
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2 szt. 7500

3 szt. 12000

Jednorazowe jałowe 
fartuchy dla operatorów 
wykonane z włókniny 
polipropylenowej typu 
SMS, wyposażone w 
nieprzemakalne wstawki w 
rękawach i przedniej części 
fartucha z elastycznym 
mankietem  min 6 cm,  
posiadające sterylne plecy, 
zapinane przy szyi na 
rzepy oraz troki złączone 
kartonikiem 
umożliwiającym sterylne 
wiązanie fartucha M, L,  XL

Jednorazowe jałowe 
fartuchy chirurgiczne, 
wykonane z włókniny 
polipropylenowej typu SMS 
z elastycznym mankietem 
min. 6 cm wiązane z tyłu 
tylko  na troki M, L,  XL
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 29
OBŁOŻENIA CHIRURGICZNE BLOK OPERACYJNY

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 1300

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto  
           (kol 

4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 

6x5)

Wartość brutto    
           (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Sterylny zestaw uniwersalny, skład 
kompletu serwety operacyjne 
samoprzylepne: 150x240 cm, 170 x 
175 cm i 2 serwety min 75x90; 
serweta na stolik instrumentariuszki: 
140x190 cm; serwety na stolik Mayo: 
80x145 cm; przylepiec taśmowy : min. 
10x50 cm 
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2 szt. 400

3 szt. 400

Sterylny zestaw do artroskopii kolana. 
Skład kompletu: 2 x przylepiec 
taśmowy: min 10 x 50 cm; serweta na 
stolik Mayo: 80 x 145 cm; serweta do 
artroskopii z torbą na płyny i uchwytem 
typu Velcro oraz samouszczelniającymi 
się, elastycznymi otworami; min. 
200x320 cm; serweta operacyjna min. 
150 x 175 cm; rękaw na kończynę 
25x80 cm serweta na stolik 
instrumentariuszki: 140 x 190 cm rurka 
drenowa: 130 cm

sterylny zestaw do zabiegów w 
chirurgii biodra , skłąd kompletu: 2 x 
przylepiec taśmowy: min. 10x 50 cm; 
serweta na stolik typu  Mayo: 80 x145 
cm; rękaw na kończynę : min. 35 x120 
cm;serweta operacyjna; min. 75 x 90 
cm, serweta operacyjna: min. 150 x 
200 cm, serweta samoprzylepna min 
170 x 300 cm; serweta samoprzylepna 
z wycięciem „U” min. 200 x 260 cm 
(wycięcie min 6,5 x 95 cm) serweta na 
stolik instrumentariuszki: 140x 190
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4 szt. 300

zestawy pakowane razem z min. dwoma ręcznikami do osuszania w rozm. min. 30x30 cm

sterylny zestaw serwet operacyjnych 
do zastosowania przy operacjach 
ginekologicznych/ cystoskopii, skład 
kompletu: serweta z otworem: min. 75 
x 200 cm (otwór; min. 8 x12 cm) ; 
serweta na stolik instrumentariuszki: 
120 x 75 cm2 x rękaw na kończyny: 
min 50 x 110 cm



grupa 30

Strona 84

Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 30
ZESTAWY DO DIALIZ

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 450

2 szt. 60

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka 
podatku VAT 

%

Wartość netto     
        (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Zestaw do hemolizy z 
powłoką 
antybakteryjną 
dwuświatłowy dł 16 cm 
średnica zewnętrzna 12 
F, wewnętrzna średnica 
światła 12 G, 12 G

zestaw do hemodializy 
z powłoką 
antybakteryjną 
trójświatłowy dł 16 cm 
średnica zewnętrzna 12 
F, wewnętrzna średnica 
światła 12 G, 12 G
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3 szt. 120

Zestaw do 
cewnikowania żył 
centralnych metoda 
Seldingera 
dwukanałowy z 
powłoką 
antybakteryjną dł 20 
cm, średnica 7 F, 
średnica światła 14 G, 
18 G 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 31
PRZETWORNIK JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 150

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

przetwornik 
jednorazowego 
użytku do 
inwazyjnego pomiaru 
ciśnienia krwi do 
kardiomonitora typu 
INFINITY DELTA 
firmy Drager
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 32
WKŁADY WORKOWE I ZESTAWY DO PUNKCJI

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 25000

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto     
        (kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto     
          (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa wyrobu 
medycz.

wkład workowy 2000 ml na 
wydzielinę j.u. Z trwale 
dołączoną pokrywą, 
samozasysajacy się po 
umieszczeniu w pojemniku 
wielorazowym i włączeniu do 
żródła ssania – posiadający w 
pokrywie tylko jeden króciec 
przyłączeniowy, posiadający 
filtr hydrofobowy 
zabezpieczający źródło próżni 
przed zainfekowaniem i 
zalaniem
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2 szt. 50000

3 szt. 15

4 szt. 15

5 szt. 30

6 szt. 15

wkład workowy 3000 ml na 
wydzielinę j.u. Z trwale 
dołączoną pokrywą, 
samozasysajacy się po 
umieszczeniu w pojemniku 
wielorazowym i włączeniu do 
źródła ssania posiadający w 
pokrywie tylko jeden króciec 
przyłączeniowy, posiadający 
filtr hydrofobowy 
zabezpieczający źródło próżni 
przed zainfekowaniem i 
zalaniem
pojemnik wielorazowego 
użytku, z nietłukacego się 
tworzywa, ze skalą 
pomiarową posiadający 
łacznik kątowy do 
przyłaczenia źróła próżni – 
2000 ml
pojemnik wielorazowego 
użytku, z nietłukacego się 
tworzywa, ze skalą 
pomiarową posiadający 
łącznik kątowy do 
przyłączenia źródła próżni – 
3000 ml
uniwersalne uchwyty 
mocujące do pojemników 
wielorazowych
zestaw do drenażu klatki 
piersiowej 3 komorowy z 
wodną regulacją siły ssania, 
pojemność komory na 
wydzielinę 2500 ml
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7 szt. 10

8 szt. 15

zestaw noworodkowy do 
drenażu klatki piersiowej 3 
komorowy z mechaniczną  
regulacją siły ssania, 
pojemność komory na 
wydzielinę 150 ml
zestaw do punkcji opłucnej z 
igłą typu Veresa strzykawką, 
zaworem jednokierunkowym i 
workiem na wydzielinę 
2000-2500 ml.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 33
IGŁY DO PUNKCJI

Lp j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 20

2 szt. 20

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

igła do punkcji 
mostka i talerza 
biodrowego 
sterylna j.u. Ze 
zdejmowalnym 
uchwytem 
motylkowym zakres 
regulacji 25-45, 
długość igły z 
ogranicznikiem 45 
mm  15 G
igła do punkcji 
mostka i talerza 
biodrowego 
sterylna j.u. Ze 
zdejmowalnym 
uchwytem 
motylkowym zakres 
regulacji 50-70, 
długość igły z 
ogranicznikiem 70 
mm 16G
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3 szt. 10

4 szt. 600

Igła do 
trepanobiopsji, 
sterylna , j.u. Dł 
100mm 8G

igły do pistoletu 
automatycznego 
typu  PROMAG dł. 
200 mm 18G
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 34
ARTYKUŁY HIGIENICZNE 

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt.

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Sterylny pokrowiec na 
aparaturę, o średnicy 
80cm wykonany z 
mocnej przezroczystej 
folii PE o min. 
Grubości 0,05 mm., 
ściągnięty wyjątkowo 
elastyczną gumką 
umożliwiającą łatwe 
nałożenie na przyrząd

6 000



grupa34

Strona 93

2 szt.

Sterylna jednorazowa 
osłona na przewody  
foliowa teleskopowo, 
złożona z taśmą do 
mocowania na 
końcach. Wykonana z 
folii PE o minimalnej 
grubości 0,05 mm. 
Duża wytrzymałość 
mechaniczna na 
rozerwanie podczas 
zabiegu 
operacyjnego. Łatwe 
montowanie.
Rozmiar: 16 x 200 cm

6 000
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3 szt.

4 szt.

Sterylna osłona na 
ramię "C"
Trzy częściowa sterylna 
osłona na ramię „C”, 
składająca się z:
Przeźroczysta osłona 
wykonana z folii PE o 
grubości min. 0,05 mm., 
ściągnięta gumką o 
średnicy 80 cm. w ilości 
dwóch sztuk oraz 
osłona na ramię 
ruchome o wymiarach 
50x250 wyposażona na 
całej długości w taśmy 
lepne pozwalające na 
prawidłowe mocowanie 
pracującego ramienia.

8 500

Higieniczny chłonny 
podkład 
nieprzemakalny 
wykonany z 
nieprzemakalnego 
laminatu celulozowo-
foliowego rozmiar 
80x210, odporny na 
rozerwanie, 
wzmocniony 
dodatkowymi paskami 
wiskozy.

24 000
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5 szt.

6 szt.

7 szt. 200

Podkłady 
jednorazowe, 
prześcieradło z 
włókniny 
polipropylenowej o 
gramaturze min. 
40g/m2 o wym. 160 x 
210 cm.

30 000

Podkłady 
jednorazowe z 
włókniny 
polipropylenowej o 
gramaturze min. 
40g/m2 o wym. 140 x 
90 cm.

20 000

Komplet pościelowy 
wykonany z włókniny 
polipropylenowej o 
gramaturze min.
40g/m2  poszewka 
90x80, poszwa - 
140x210, 
przescieradlo - 
130x210. Gramatura 
- 40 gr/2
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8 szt.

Fartuch higieniczny z 
włókniny 
polipropylenowej o 
gramaturze min. 
30g/m2, stanowiącej 
barierę dla 
mikroorganizmów, o 
dobrej 
przepuszczalności 
powietrza, wiązany 
na troki, rękawy 
wykończine 
elastycznymi 
bawełnianymi 
mankietami, 
posiadający 
przedłużone poły do 
zakładania na 
plecach, nie 
toksyczny, nie pylący, 
rozmiar XL, kolor 
zielony

15 000



grupa34

Strona 97

9 szt.

10 rol.

Fartuch sterylny, 
nieprzemakalny z 
laminatu o 
gramaturze min. 
40g/m2, 
nieprzemakalności 
min. 100 cm H2O, 
oraz wytrzymałości na 
rozerwanie min. 
80kPa 
(jasnoniebieska folia, 
wzmocniony, 
wydłużony, XL, XXL)

30 000

Fartuch foliowy z 
cienkiej, mocnej folii 
o grubości min. 
0,028mm, w roli a 
50szt, biały

1 500
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11 szt.

12 para

13 para

Fartuch 
nieprzemakalny, 
wykonany z włókniny 
polipropylenowej o 
gramaturze 30g/m2, 
nieprzemakalne 
wstawki w przedniej 
części i w rękawach o 
gramaturze 40g/m2, 
całkowita ochrona 
przed przenikaniem 
płynów, rękawy z 
elastycznym 
poliestrowym 
mankietem.

5 000

Ochraniacze na buty 
foliowe z gumką

3 000

Ochraniacze na buty 
wlókninowe 
wykonane z włókniny 
polipropylenowej o 
gramaturze min. 
40g/m2, dobrze 
przylegające do 
obuwia, kolor zielony.

1 500
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14 szt.

15 szt.

16 szt. 450

Myjka do mycia i 
smarowania 1 x 
użytku wykonana z 
nieprzemakalnego 
laminatu papierowo-
foliowego o 
gramaturze min. 
50g/m2.

12 000

Jednorazowy podkład 
w rolce, 
nieprzemakalny 
zielone lub niebieskie 
rola 50mb x40cm, 
wykonane z pulpy 
celulozowej o 
gramaturze min. 
29g/m2 oraz filmu PE 
o grubości min. 
0,016mm

1 500

Jednorazowy podkład 
w rolce, 
nieprzemakalny 
zielone lub niebieskie 
rola 50mb x50cm, 
wykonane z pulpy 
celulozowej o 
gramaturze min. 
29g/m2 oraz filmu PE 
o grubości min. 
0,016mm
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17 szt. 450

Jednorazowy podkład 
w rolce, 
nieprzemakalny 
zielone lub niebieskie 
rola 50mb x60cm, 
wykonane z pulpy 
celulozowej o 
gramaturze min. 
29g/m2 oraz filmu PE 
o grubości min. 
0,016mm



grupa34

Strona 101

18 szt.

Sterylna folia 
chirurgiczna do 
zabezpieczania pola 
operacyjnego o 
wymiarach 
zewnętrznych 15x 
28cm,(+-1cm) 
powierzchni lepnej 
15x21 wysoka 
przepuszczalność dla 
pary wodnej gwarantuje 
bardzo dobre 
przyleganie nawet 
podczas długich 
zabiegów, 
antystatyczna, niepalna, 
nie powodująca 
refleksów, łatwa w 
aplikacji dzięki 
fingerliftom odrywanym 
po przyklejeniu. 
Wykonana z folii 
poliuretanowej o max. 
grubości 0,025 mm i 
paropszepuszczalności  
pomiędzy 400g/m2/24h. 
a 600g/m2/24h

2 500
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19 szt. 900

Sterylna folia 
chirurgiczna do 
zabezpieczania pola 
operacyjnego o 
wymiarach 
zewnętrznych 30x 
28cm,(+-1cm) 
powierzchni lepnej 
30x31 wysoka 
przepuszczalność dla 
pary wodnej gwarantuje 
bardzo dobre 
przyleganie nawet 
podczas długich 
zabiegów, 
antystatyczna, niepalna, 
nie powodująca 
refleksów, łatwa w 
aplikacji dzięki 
fingerliftom odrywanym 
po przyklejeniu. 
Wykonana z folii 
poliuretanowej o max. 
grubości 0,025 mm i 
paropszepuszczalności  
pomiędzy 400g/m2/24h. 
a 600g/m2/24h
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20 szt.

Sterylna folia 
chirurgiczna do 
zabezpieczania pola 
operacyjnego o 
wymiarach 
zewnętrznych 45x 
28cm,(+-1cm) 
powierzchni lepnej 
45x21 wysoka 
przepuszczalność dla 
pary wodnej gwarantuje 
bardzo dobre 
przyleganie nawet 
podczas długich 
zabiegów, 
antystatyczna, niepalna, 
nie powodująca 
refleksów, łatwa w 
aplikacji dzięki 
fingerliftom odrywanym 
po przyklejeniu. 
Wykonana z folii 
poliuretanowej o max. 
grubości 0,025 mm i 
paropszepuszczalności  
pomiędzy 400g/m2/24h. 
a 600g/m2/24h

2 500
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21 szt.

Sterylna folia 
chirurgiczna do 
zabezpieczania pola 
operacyjnego o 
wymiarach 
zewnętrznych 40 x 
42cm(+-1cm), 
powierzchni lepnej 
40x35 wysoka 
przepuszczalność dla 
pary wodnej gwarantuje 
bardzo dobre 
przyleganie nawet 
podczas długich 
zabiegów, 
antystatyczna, niepalna, 
nie powodująca 
refleksów, łatwa w 
aplikacji dzięki 
fingerliftom odrywanym 
po przyklejeniu. 
Wykonana z folii 
poliuretanowej o max. 
grubości 0,025 mm i 
paropszepuszczalności  
pomiędzy 400g/m2/24h. 
a 600g/m2/24h

1 600
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22 szt.

Sterylna folia 
chirurgiczna do 
zabezpieczania pola 
operacyjnego o 
wymiarach 
zewnętrznych 45 x 
55cm(+-1cm.) 
powierzchni lepnej 
45x49 wysoka 
przepuszczalność dla 
pary wodnej gwarantuje 
bardzo dobre 
przyleganie nawet 
podczas długich 
zabiegów, 
antystatyczna, niepalna, 
nie powodująca 
refleksów, łatwa w 
aplikacji dzięki 
fingerliftom odrywanym 
po przyklejeniu. 
Wykonana z folii 
poliuretanowej o max. 
grubości 0,025 mm i 
paropszepuszczalności  
pomiędzy 400g/m2/24h. 
a 600g/m2/24h

1 200
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 35
OKULARY OCHRONNE

Lp j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt. 300

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto            
   (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

okulary ochronne 
wyposażone w 
zauszniki z 
regulacją konta 
pochylenia szybki 
oraz regulacją 
długości.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 36
ZESTAWY TRACHEOSTOMII, RURKI, FILTRY

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 120

2 szt 900

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto       
        (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa wyrobu 
medycz.

Zestaw do przezskórnej 
tracheostomii z 
dylatatorem rotacyjnym 
360 stopni pokrytym 
substancją hydrofilną, 
jednostopniowy z rurką 
tracheostomijną o 
przeźroczystej ruchomej 
ramce roz.7,0/8,0/9,0 dla 
OIT 

Rurki tracheostomijne z 
mankietem 
niskociśnieniowym, z 
obrotowym łącznikiem 15 
mm z przeźroczystą ramką 
raz. od 5,0 do 10,0  
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3 szt 450

4 szt 300

5 szt 14000

6 szt 3000

Rurki intubacyjne zbrojone 
z mankietem 
niskociśnieniowym pokryte 
substancją zwiększającą 
poślizg, automatycznym 
zaworem w systemie 
uszczelnienia z 
zakończeniem typu 
Murphy roz. Od 6,0 do 9,0

Rurki intubacyjne bez 
mankietu pokryte 
substancją zwiększającą 
poślizg, z zakończeniem 
typu Murphy od 2,0 do 4,0

Rurki intubacyjne z 
mankietem 
niskociśnieniowym pokryte 
substancją zwiększającą 
poślizg z automatycznym 
zaworem w systemie 
uszczelnienia z 
zakończeniem typu 
Murphy od 2,5 do 10,0  (z 
Roz. połówkowymi) 

Rurki ustno-gardłowe 
sterylne roz.00,0,1,2,3,4
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7 szt 18000

8 szt 1800

9 szt 150

Filtry antybakteryjno-
wirusowe z wymiennikiem 
ciepła i wilgoci, z wyjściem 
do kapnografu, dla 
dorosłych, 
elektrostatyczne, sterylne 
Parametry: złącza 
22M/15F – 22F/15M waga 
poniżej 32g, przestrzeń 
martwa poniżej 46 ml

Filtry antybakteryjno-
wirusowe z wymiennikiem 
ciepła i wilgoci, z wyjściem 
do kapnografu, dla dzieci, 
elektrostatyczne, sterylne 
Parametry: złącza 
22M/15F –  waga poniżej 
22g, przestrzeń martwa 
poniżej 27 ml

Filtry antybakteryjno-
wirusowe z wymiennikiem 
ciepła i wilgoci, z wyjściem 
do kapnografu, dla dzieci 
o wadze od 5 kg, 
elektrostatyczne, sterylne 
Parametry : złącza 
22M/15F, waga poniżej 
15g przestrzeń martwa 
poniżej 14 ml
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10 szt 1200

11 szt 450

12 szt 1800

13 szt 300

Sztuczny nos, czyli 
wymiennik celulozowy 
ciepła i wilgoci 
dwumembranowy do 
zastosowania w 
tracheostomii i intubacji z 
drenem do podawania 
tlenu z 
samouszczelniającym się 
portem do odsysania, 
czysty biologicznie

Przedłużacz rozciągalny, 
karbowany z podwójnie 
obrotowym łącznikiem 
kątowym z dwiema 
uszczelkami, czysty 
biologicznie
Przedłużacz rozciągalny, 
karbowany prosty, czysty 
biologicznie

Łącznik kątowy(kominek) 
podwójnie obrotowy z 
podwójnym 
uszczelnieniem,czysty 
biologicznie
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
GRUPA 37
ZESTAWY DLA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nebulizator z ustnikiem szt 300

2 szt 300

3 szt 750

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

Wartość podatku 
VAT          (kol. 6x5)

Wartość brutto    
           (kol 6+7)

Nazwa 
handlowa /nazwa 
producenta/ kraj

Podstawa 
wprowadzenia do 
obrotu nr i data 
ważności (dekl. 

zgodności/certyfikat 
CE/wpis do rejestru 

zgłoszenie) 

Klasa 
wyrobu 
medycz.

Nebulizator do obwodów 
oddechowych z łącznikiem 
dającym możliwość 
zachowania szczelności 
podczas odłączenia 
nebulizatora.

Filtry oddechowe do 
respiratorów bez portu 
kapno, antybakteryjne, 
antywirusowe, czyste 
biologicznie
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4 szt 1200

5 szt 600

6 szt 5400

7 szt 540

Cewniki w systemie 
zamkniętym do odsysania 
dróg oddechowych na 72 
godz bez wymiany cewnika z 
samodomykającą się 
zastawka komory płuczącej z 
12 fiolkami 15ml soli 
fizjologicznej z zestawem 
łączników umożliwiających 
higienę jamy ustnej bez 
rozłączania drenu(od cewnika 
i ssaka)roz. 14 do rurki 
intubacyjnej i 
tracheostomijnej

Szczoteczki do higieny jamy 
ustnej z odsysaniem

Układ oddechowy 
jednorurowy dla dorosłych, 
dwuświatłowy do aparatu do 
znieczuleń dł.180cm średnica 
22mm, dodatkowa rura 
100cm, z workiem 
oddechowym 2 litrowym, 
jednorazowym pakowany 
folia- folia
Układ oddechowy 
jednorurowy dla dorosłych 
średnica 22mm, 
dwuświatłowy do respiratora, 
 dł.180cm z filtrem, 
jednorazowy pakowany folia- 
folia
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8 szt 300

9 szt 30

10 szt 300

Rurki do przedłużonej 
intubacji z mankietem 
niskociśnieniowym z 
poliuretanu gr. max. 10 
mikronów z automatycznym 
zaworem w systemie 
uszczelniania roz. od 7,0 do 
9,0 mm

Prowadnica do rurek 
intubacyjnych zbrojona z 
możliwością podaży tlenu 
jednorazowa dł. min. 820mm

Prowadnica aluminiowa, 
pokryta PCV do rurek 
intubacyjnych  roz. Od 2,5 do 
9,0 mm 
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