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 aparat do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji 
Część 1

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6

1 szt 1

RAZEM

Sterylne komplety operacyjne z  kasetą. 
Część 1

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6

1 szt 450

RAZEM

materiały chirurgiczne do fakoemulsyfikacji zaćmy -SOCZEWKI
Część 2

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

aparat do operacji zaćmy 
metodą fakoemulsyfikacji 
( wymagane parametry 
techniczne i konfiguracja 
sprzętu załącznik nr 1,1)

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

sterylne komplety operacyjne 
wraz z kasetą do operacji 
zaćmy (konfiguracja załącznik 
nr 1,1)

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)
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1 szt 300

2 szt 150

materiały chirurgiczne do fakoemulsyfikacji zaćmy – WISKOELASTYKI
Część 3

Lp Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. Ilość szt.

1 2 3 4 5 6

1 szt 350

2 szt 100

RAZEM

soczewka wewnątrzgałkowa 
zwijalna akrylowa, 
jednoczęściowa o stopniu 
uwodnienia poniżej 0,5% 
wraz z kartridżem do 
implantacji :  - średnica 
optyczna – 5,5 mm i 6,0 mm 
długość całkowita – 13,00 
mm, moc soczewki 5,5 mm- 
od +10,0D do +30,0 D,- dla 
optyki 6,0 mm – od +6,0 D 
do +34,0 D
soczewka wewnątrzgałkowa 
zwijalna akrylowa, 
jednoczęściowa z filtrem 
światła niebieskiego o 
asferycznej optyce, o stopniu 
uwodnienia poniżej  0,5% 
wraz z jednorazowym  
kartridżem do implantacji :  - 
średnica optyczna – 6,0 mm 
długość całkowita – 13,00 
mm, moc soczewki od +16 D 
do + 26 D 

Zamawiający wymaga dołączenia do pakietu łącznie 2 szt. systemów implantacyjnych 
(injektor + pęseta)

Cena jednostkowa 
netto 

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto             
(kol 4x3)

4% chondroitynosiarczan 
sodu 3% hialuronian sodu 
(0,50 ml) oraz 1% hialuronian 
sodu (55ml)
4% chondroitynosiarczan 
sodu 1,7% hialuronian sodu 
(1 ml) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

7 8 9 10 11

7 8 9 10 11

7 8 9 10 11

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) – strona 

w ofercie

Klasa wyrobu 
medycz.

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) – strona 

w ofercie

Klasa wyrobu 
medycz.

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) – strona 

w ofercie

Klasa wyrobu 
medycz.
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RAZEM

7 8 9 10 11

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) – strona 

w ofercie

Klasa wyrobu 
medycz.
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