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ZADANIE NR 2 

Różne wyroby farmaceutyczne: wyroby medyczne (poz.1-7)  oraz kosmetyki (poz. 8-10) 
CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne  CPV: 33 71 15 00-2 Produkty do pielęgnacji skóry 

Termin realizacji 24 miesiące      

Lp. Opis przedmiotu zamówienia 
Nazwa 

handlowa 
Postać Dawka Ilość  

Jednostka 
miary 

opakowania 

Cena  jedn. 
netto 

Wartość 
netto             
6 x 8 

VAT  
w % 

Cena  
jedn. 
brutto 

Wartość brutto 
(netto+podatek 

VAT) 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- 

1. 
Hypromellosum w postaci 
roztworu o lepkości 4000 cPs 
w temp. 20°, żel do oczu 

  żel do oczu 2% 800 30 ml   8   

2. 

Natrii hyaluronas 0,1% w 
postaci kropli do oczu, bez 
dodatku środków 
konserwujących, w 
opakowaniu wielodawkowym 
wyposażonym w system 
dozujący, zapewniający 
jałowość produktu podczas 
stosowania 

  krople oczne 0,10% 80 10 ml   8   

3. Test ciążowy płytkowy   test płytkowy nd 400 1 sztuka   8   

4. 

Żel do leczenia drobnych ran 
i oparzeń, zawierający kwas 
hialuronowy w postaci soli 
cynkowej 

  żel na skórę preparat 
złożony 40 15 g   8   

5. 
Lidocaini hydrochloridum 2% 
+ Chlorheksydini 
digluconicum 0,05% 

  żel do 
cewnikowania 

2%                           
+ 0,05% 120 

25 
strzykawek 

10 ml 
  8 
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6. Spiriva handihaler inhalator 
** 

  inhalator nd 250 1 sztuka   8 
  

7. 
Uromedium - podłoże 
transportowo-namnażające 
do posiewu moczu 

  podłoże 
mikrobiologiczne nd 120 10 sztuk   8   

8 
Alantan lub produkt 
równowa żny  *rejestracja: 
kosmetyk  

  zasypka 0,5% 50 100 g   23   

9 

Anticubit - balsam przeciwko 
odleżynom lub produkt 
równowa żny  *rejestracja: 
kosmetyk 

  balsam preparat 
złożony 1800 500 ml   23 

  

10 
Sudocrem lub produkt 
równowa żny  *rejestracja: 
kosmetyk 

  krem nd 500 puszka                        
250 g   23   

 
RAZEM :  

  
 xxx  xxx  

 

*Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na produkty wprowadzone do obrotu jako: wyroby medyczne (dla poz. 1-7)                                                                                                                           
oraz kosmetyki (dla poz. 8-10) 

Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkt posiadający identyczny skład jakościowy i ilościowy, właściwości i 
wskazania do stosowania. 

** W poz. 6 Zamawiający wymaga aparatu Spiriva handihaler umożliwiającego podanie do dróg oddechowych leku Spiriva, który realizowany jest 
w ramach innej umowy przetargowej (na dostawę produktów leczniczych). Opakowanie leku Spiriva zawiera 90 kaps. i dołączony inhalator, 
natomiast okres hospitalizacji pacjentów bywa różny stąd w celu zużywania opakowań do końca, Zamawiający zmuszony jest dokupować 
kompatybilne handihalery.  
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