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Zadanie nr 1: Materiały jednorazowe do respiratora noworodkowego AVEA 

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Wymagania 
Jednostka 

miary 
(JM) 

Zamawiana 
ilo ść na 
okres 36 
miesi ęcy 

(JM) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść 
netto 

Vat 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść 
brutto 

Producent            
i nazwa 

(jeśli 
posiada) 

Numery 
katalogowe  

liczba sztuk               
w opakowaniu 
jednostkowym 

i zbiorczym 

1 Mocowanie 
(uchwyt) noska 

Składający się z dwóch elastycznych 
przewodów przedłużających, 
zapewniających stabilne ulożenie 
maski bez ograniczenia ruchów głowy; 
portu ciśnienia z zatyczką; uchwytu 
piankowego z regulacją wysokości; 
zatrzasku typu Glider ułatwiającego 
zmianę położenia maseczki. 
Opakowanie pojedyncze. 

sztuka 100               

  

2 
Czapeczka 
bawełniana 

Kompatybilna z mocowaniem z pozycji 
nr 1. Dostępne rozmiary na obwody 
główki: 22-25cm, 25-29cm, 29-36cm. 

sztuka 100               

  

3 Maseczka 
(nosek) 

Kompatybilna z mocowaniem z pozycji 
nr 1. Wykonana z silikonu. 
Anatomiczny kształt zapobiegający 
zetknięciu z czubkiem nosa. 
Opakowanie pojedyncze. Dostępne 
rozmiary: S, M, L. 

sztuka 100               

  

x RAZEM x x x x   x X   x x x 

Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej. 
         

        data  podpis wykonawcy  
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Zadanie nr 2:  Adapter noworodkowy do Capnostat5 

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Wymagania 
Jednostka 

miary 
(JM) 

Zamawiana 
ilo ść na 
okres 36 
miesi ęcy 

(JM) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść 
netto 

Vat 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść 
brutto 

Producent 
i nazwa 

(jeśli 
posiada) 

Numery 
katalogowe  

liczba sztuk             
w opakowaniu 
jednostkowym 

i zbiorczym 

1 Adapter 
noworodkowy 

Adapter do układu noworodkowego 
jednorazowy kompatybilny z czujnikiem 
CAPNOSTAT5. 

sztuka 120           

      

x RAZEM x x x x   x x   x x x 

Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej. 
         

        data  podpis wykonawcy  

             
Zadanie nr 3: Ta śmy do WNM 

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Wymagania 
Jednostka 

miary 
(JM) 

Zamawiana 
ilo ść na 
okres 36 
miesi ęcy 

(JM) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść 
netto 

Vat 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść 
brutto 

Producent 
i nazwa 

(jeśli 
posiada) 

Numery 
katalogowe  

liczba sztuk               
w opakowaniu 
jednostkowym 

i zbiorczym 

1 

Taśma do 
leczenia 
wysiłkowego 
nietrzymania 
moczu 
przezzasłonowo 

Sterylna taśma do operacyjnego 
leczenia wysiłkowego nietrzymania 
moczu. Wykonana z polipropylenu 
monofilamentowego. Plastikowa 
osłonka na taśmie zapewniająca 
sterylność, zapobiegająca zakażeniom. 
Brzegi taśmy zakończone 
bezpiecznymi pętelkami. Grubość 
0,33mm. Grubość nici 0,08mm. 
Porowatość 84%. Gramatura 48g/m2. 
Wytrzymałość 70N/cm. Długość 45cm, 
szerokość 1,1cm. Jednorodna, 
niewchłanialna, zwężana na końcach. 

sztuka 160           

      

x RAZEM x x x x   x x   x x x 

Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej. 
         

        data  podpis wykonawcy  
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Zadanie nr 4: Przyrz ądy do pobierania materiału z jamy macicy, aspirator y endometrialne 

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Wymagania 
Jednostka 

miary 
(JM) 

Zamawiana 
ilo ść na 
okres 36 
miesi ęcy 

(JM) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść 
netto 

Vat 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść 
brutto 

Producent 
i nazwa 

(jeśli 
posiada) 

Numery 
katalogowe  

liczba sztuk        
w opakowaniu 
jednostkowym 

i zbiorczym 

1 

Przyrząd do 
pobierania 
materiału z 
jamy macicy 
(endosampler) 

Przyrząd do aspiracyjnego pobrania 
materiału z jamy macicy i kanału szyjki 
macicy (diagnostyczna i lecznicza 
abrazja), odpowiednik sondy Novaka, 
kanał wejścia 2,8mm, sterylny. 

sztuka 300           

      

2 

Aspirator 
endometrialny 
(pipelle de 
Cornier) 

Jednorazowego użytku, sterylny. 
Kaniula z tworzywa sztucznego                    
do aspiracji materiału komórkowego                
z endometrium w diagnostyce 
hiperplazji i nowotworów błony śluzowej 
macicy, polipów endometrialnych oraz 
innych zmian patologicznych.  
Składający się z polipropylenowej 
kaniuli i ruchomego tłoka wykonanego 
z kopolimeru EVA. Zakończony 
otworem o średnicy 2,1mm, 
umożliwiającym pobranie materiału 
histologicznego. Długość 23,5cm, 
średnica zewnętrzna 3,1mm. Znaczniki 
głębokości 4,7,8,10cm. Powierzchnia 
dystalna gładka. 

sztuka 200           

      

x RAZEM x x x x   x x   x x x 

Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej. 
 
 
 

         

        data  podpis wykonawcy  
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Zadanie nr 5: Markery do znakowania 

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Wymagania 
Jednostka 

miary 
(JM) 

Zamawiana 
ilo ść na 
okres 36 
miesi ęcy 

(JM) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść 
netto 

Vat 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść 
brutto 

Producent 
i nazwa 

(jeśli 
posiada) 

Numery 
katalogowe  

liczba sztuk            
w opakowaniu 
jednostkowym 

i zbiorczym 

1 Marker 
okulistyczny 

Jednorazowy, sterylny. Ekstra cienki 
koniec, z podziałką centymetrową,                   
o długości całkowitej 130mm (+/-2mm). 
Kolor fioletowy. W jednym opakowaniu 
10 sztuk. 

sztuka 300           

      

2 Marker 
chirurgiczny 

Sterylny. Widoczny na wszystkich 
odcieniach skory. Regularna końcówka. 
Kolor fioletowy. Każdy marker 
pakowany sterylnie razem z linijką. 
Odporny na środki dezynfekcyjne.  

sztuka 300           

      

x RAZEM x x x x   x x   x x x 

Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej. 
 
 
 

         

        data  podpis wykonawcy  
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Zadanie nr 6: Worki laparoskopowe 

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Wymagania 
Jednostka 

miary 
(JM) 

Zamawiana 
ilo ść na 
okres 36 
miesi ęcy 

(JM) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść 
netto 

Vat 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść 
brutto 

Producent 
i nazwa 

(jeśli 
posiada) 

Numery 
katalogowe  

liczba sztuk              
w opakowaniu 
jednostkowym 

i zbiorczym 

1 Worek 
laparoskopowy 

Worek laparoskopowy jednorazowy              
do ekstrakcji narządów. Poliuretanowy 
z samorozprężalną obręczą z pamięcią 
kształtu, umożliwiającą ponowne 
otwarcie worka, przymocowaną                      
na stałe do popychaka z uchwytem 
pierścieniowym ułatwiającym 
precyzyjne manipulowanie rozwiniętym 
workiem i trzonem, posiadającym 
uchwyt nożycowy na dwa palce.  
Dostępne dwa rozmiary:  
- 8,5cm i 18,8cm (+0,5cm),                             
średnica trzpienia 10mm,                              
pojemność 200ml;  
- 11,5cm i 20,8cm, średnica trzpienia 
12mm, pojemność 500 ml. 
Opakowanie zewnętrzne minimum 
podwójne opisane: nazwa, producent, 
nr katalogowy, nr serii, data ważności. 

sztuka 1200           

      

x RAZEM x x x x   x x   x x x 

Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej. 
 
 
 
 

         

        data  podpis wykonawcy  
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Zadanie nr 7: Kapturki do tonometru Pascal 

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Wymagania 
Jednostka 

miary 
(JM) 

Zamawiana 
ilo ść na 
okres 36 
miesi ęcy 

(JM) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść 
netto 

Vat 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść 
brutto 

Producent 
i nazwa 

(jeśli 
posiada) 

Numery 
katalogowe  

liczba sztuk               
w opakowaniu 
jednostkowym 

i zbiorczym 

1 

Kapturki 
ochronne                    
do tonometru 
Pascal 

Sterylne, jednorazowego użytku.  
Każdy kapturek we własnym 
aplikatorze.  
W opakowaniu zbiorczym od 200                         
do 500  sztuk kapturków. 

sztuka 4800           

      

x RAZEM x x x x   x x   x x x 

Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej. 
         

        data  podpis wykonawcy  

             

Zadanie nr 8: Elektrody noworodkowe EKG 

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Wymagania 
Jednostka 

miary 
(JM) 

Zamawiana 
ilo ść na 
okres 36 
miesi ęcy 

(JM) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść 
netto 

Vat 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść 
brutto 

Producent 
i nazwa 

(jeśli 
posiada) 

Numery 
katalogowe  

liczba sztuk               
w opakowaniu 
jednostkowym 

i zbiorczym 

1 
Elektroda 
noworodkowa 
EKG 

Elektroda ze stałym żelem. O 
wymiarach 16x19mm lub 22x30mm. 
Podloże z oddychajacej włokniny. 
Złacze typu K (1,5mm) na kabelku 
50cm-65cm (kable kodowane 
kolorami). Do średnio i 
długookresowego monitorowania. 
Możliwość przeklejania. 
Radioprzezierna. W opakowaniu 
jednostkowym trzy sztuki. 

sztuka 300           

      

x RAZEM x x x x   x x   x x x 

Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej. 
         

        data  podpis wykonawcy  
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Zadanie nr 9: Maski twarzowe anestetyczne - MODYFIKACJA  

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Wymagania 
Jednostka 

miary 
(JM) 

Zamawiana 
ilo ść na 
okres 36 
miesi ęcy 

(JM) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść 
netto 

Vat 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść 
brutto 

Producent 
i nazwa 

(jeśli 
posiada) 

Numery 
katalogowe  

liczba sztuk              
w opakowaniu 
jednostkowym 

i zbiorczym 

1 
Maska 
twarzowa 
anestetyczna 

Jednorazowa, z wstępnie wypełnionym 
mankietem powietrznym o 
anatomicznym kształcie 
zapewniającym wygodne i pewne 
niskociśnieniowe uszczelnienie. 
Sterylna lub biologicznie czysta.                     
Z możliwością napełnienia i 
odbarczania mankietu przez zawór.                   
W pięciu rozmiarach: noworodkowa, 
niemowlęca, dla dorosłych: duża, 
średnia, mała. Mankiet i korpus maski 
przeźroczyste, wykonane z PV,                      
bez zawartości ftalanów. Oznakowanie 
kolorystyczne, z usuwalnym 
pierścieniem mocującym z polietylenu. 
Na opakowaniu nazwa, rozmiar,                  
nr katalogowy, nr serii, data ważności. 
Opakowanie zbiorcze zawierające 
maksymalnie 20 pojedynczo 
pakowanych masek. 

sztuka 30000           

      

x RAZEM x x x x   x x   x x x 

Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej. 
         

        data  podpis wykonawcy  
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Zadanie nr 10: Sól tabletkowa do uzdatniania wody 

Lp. 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Wymagania 
Jednostka 

miary 
(JM) 

Zamawiana 
ilo ść na 
okres 36 
miesi ęcy 

(JM) 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto ść 
netto 

Vat 
(%) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Warto ść 
brutto 

Producent 
i nazwa 

(jeśli 
posiada) 

Numer 
katalogowy 

(jeśli 
posiada) 

ilo ść 
kilogramów             

w worku/ilo ść 
worków                 

na palecie 

1 
Sól tabletkowa 
do uzdatniania 
wody 

Tabletki solne do uzdatniania wody.                   
W opakowaniu (mocna folia) 25 kg. 
Kolor biały bez zapachu.  
Ph 4,5-7,00. W formie ciała stałego 
(granulki). Przeznaczone                              
do regeneracji złoża w urządzeniach 
zmiękczających. Zamawiający 
jednorazowo zamawia 500 lub 1000 kg 
(w zależności od potrzeb). 

kg 20000           

      

x RAZEM x x x x   x x   x x x 

Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej. 
         

        data  podpis wykonawcy  
 


