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ZADANIE NR 1 

Lp. 
przedmiot 

zamówienia 
wymagania 

zamawiana 
ilość na 
okres 24 
miesięcy 

cena 
jednostkowa 

netto  

wartość 
netto 

Vat 
(%) 

cena 
jednostkowa 

brutto 

wartość 
brutto 

UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIE 
DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ 

producent, 
nazwa wyrobu 
(jeśli posiada) 

nr katalogowe                
(jeśli wyrób nie 

posiada                          
nr katalogowego, 

konieczna 
adnotacja) 

ilość sztuk                              
w 

opakowaniu 

1 

Kleszczyki 

preparacyjne 

(dysektor) 

Jednorazowe, sterylne. Kleszczyki 

preparacyjne  proste ze złączem                        

do kauteryzacji jednobiegunowej.                                                  

Trzon 5mm obrotowy, długość trzonu                 

31 cm. Opakowanie zewnętrzne minimum 

podwójne opisane: nr katalogowy, seria, 

producent, data ważności. 

200                 

2 

Nożyczki 

laparoskopowe 

zakrzywione                      

Ø5 mm 

Jednorazowe. Sterylne. Muszą mieć 

podłączenie do diatermii. Długość 

końcówek tnących 12-15 mm. Trzon 5mm, 

długość trzonu 31 cm. Opakowanie 

zewnętrzne minimum podwójne opisane:            

nr katalogowy, seria, producent, data 

ważności. 

300                 

3 
Kleszczyki typu 

Grasper 

Jednorazowego użytku, sterylne. Kleszczyki 

podtrzymujące, ze złączem do kauteryzacji 

jednobiegunowej, trzon 5 mm obrotowy, 

długość trzonu 31 cm. Uchwyt z blokadą 

zatrzaskową. Opakowanie zewnętrzne 

minimum podwójne opisane: nr katalogowy, 

seria, producent, data ważności.  

150                 

RAZEM X X   X X   X X X 

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania  określone 

powyżej. 

 

        
data 

 
podpis wykonawcy 
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Zadanie nr 2 

Lp. 
przedmiot 

zamówienia   
wymagania 

 

zamawia
na ilość 
na okres 

24 
miesięcy 

cena 
jednostkowa 

netto  

wartość 
netto 

Vat 
(%) 

cena 
jednostkowa 

brutto 

wartość 
brutto 

UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIE DANYCH 
WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ 

producent, 
nazwa wyrobu 
(jeśli posiada) 

nr katalogowe                
(jeśli wyrób nie 

posiada                          
nr katalogowego, 

konieczna 
adnotacja) 

ilość sztuk                              
w opakowaniu 

1 

Atraumatyczny 

retraktor                  

360 stopni, długość 

linii cięcia 5-9 cm 

Sterylny retraktor ran chirurgicznych            

do operacji laparoskopowych                           

i klasycznych, składający się z dwóch 

obręczy połączonych trwałym 

poliuretanem, umożliwiający                        

360 stopniową retrakcję.                           

Retraktor składający się z dwóch 

obręczy o średnim stopniu twardości 

(zielona obręcz dystalna do wnętrza 

rany i biała obręcz proksymalna). Górna 

obręcz podwójna, ułatwiająca regulację 

stopnia retrakcji. W opakowaniu 5 sztuk 

indywidualnie pakowanych retraktorów. 

Opakowanie zewnętrzne minimum 

podwójne opisane: nazwa, producent,                            

nr katalogowy, nr serii, data ważności 

20                 

2 

Atraumatyczny 

retraktor                  

360 stopni, długość 

linii cięcia 9-14 cm 

50         

3 

Atraumatyczny 

retraktor                  

360 stopni, długość 

linii cięcia 11-17 cm 

40         

RAZEM X X   X X   X X X 

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. 

 
  

 
    

         
data 

 
podpis wykonawcy 
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Zadanie nr 3 

Lp. 
przedmiot 

zamówienia   
wymagania 

 

zamawian
a ilość na 
okres 24 
miesięcy 

cena 
jednostkowa 

netto  

wartość 
netto 

Vat 
(%) 

cena 
jednostkowa 

brutto 
wartość brutto 

UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIA 
DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ 

producent, 
nazwa 
wyrobu 

(jeśli 
posiada) 

nr katalogowe                
(jeśli wyrób 
nie posiada                          

nr 
katalogowego, 

konieczna 
adnotacja) 

ilość sztuk                              
w opakowaniu 

1 

Worek 

laparoskopowy 

(system 

odzyskiwania 

tkanek) 

Worek laparoskopowy jednorazowy 10mm. 

Wyposażony w cylindryczną torebkę                            

o pojemności 200ml. Wyposażony w duże 

łatwo dostępne wejście. Trzpień o 

posuwisto-zwrotnym ruchu z obrączkowym 

uchwytem na palce i tulei wprowadzającej. 

Worek podtrzymywany przez metalowy 

pierścień umożliwiający manipulowanie 

rozwiniętym workiem. Zabezpieczenie w 

postaci koralika uniemożliwiające 

wydostawanie się pobranego materiału na 

zewnątrz. Opakowanie zewnętrzne 

minimum podwójne opisane: nazwa, 

producent, nr katalogowy,       nr serii, data 

ważności. 

800        
  

  
      

RAZEM X X 
 

X X 
 

X X X 

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. 

 
  

 
    

         
data 

 
podpis wykonawcy                                     
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Zadanie nr 4 

Lp. przedmiot 
zamówienia   

wymagania 
 

zamawiana 
ilość na 
okres 24 
miesięcy 

cena 
jednostkowa 

netto  

wartość 
netto 

Vat 
(%) 

cena 
jednostkowa 

brutto 
wartość brutto 

UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIA 
DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ 

producent, 
nazwa 
wyrobu 

(jeśli 
posiada) 

nr katalogowe                
(jeśli wyrób nie 

posiada                          
nr katalogowego, 

konieczna 
adnotacja) 

ilość sztuk                              
w opakowaniu 

1 

Szczotka                   

do czyszczenia 

kanałów 

endoskopowych 

Jednorazowa, dwustronna szczoteczka                     

do czyszczenia kanałów endoskopowych. 

Długość robocza 2200mm. Długość włosia 

8mm, średnica włosia 6mm. Z końcówką 

plastikową zapobiegającą zarysowaniu 

kanałów endoskopowych.                                        

W opakowaniu maksymalnie 50 sztuk. 

3 000         

2 

Ustnik                       

do badania 

gastroskopowego 

Jednorazowy standardowy ustnik z gumką 

wykonaną z silikonu. Do wszystkich 

endoskopów stosowanych w górnym 

odcinku przewodu pokarmowego. Wymiary 

otworu głównego 22mmx27mm. Wykonany 

z polipropylenu. Bez zawartości lateksu. 

Każdy ustnik pakowany indywidualnie.                                      

W opakowaniu zbiorczym minimum 20 

sztuk – maksimum 50 sztuk. 

2 400         

RAZEM X X 
 

 X X 
 

X X X 

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. 

 
  

 
    

         
data 

 
podpis wykonawcy 
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Zadanie nr 5 

Lp

. 

przedmiot 

zamówienia   

wymagania 

 

zamawiana 

ilość na 

okres 24 

miesięcy 

(sztuka) 

cena 

jednostkowa 

netto za 

sztukę  

wartość 

netto 

Vat 

(%) 

cena 

jednostkowa 

brutto za 

sztukę 

wartość brutto 

UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIA 

DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ 

producen

t, nazwa 

wyrobu 

(jeśli 

posiada) 

nr katalogowe                

(jeśli wyrób nie 

posiada                          

nr katalogowego, 

konieczna 

adnotacja) 

ilość sztuk                              

w opakowaniu 

1 Igła biopsyjna 

Do małoinwazyjnej biopsji gruczołu 

piersiowego. Kompatybilna z systemem 

Mammotome pod zobrazowanie RTG. 

Umożliwiająca za pomocą jednego wkłucia 

pobranie potrzebnej ilości tkanki. Posiadająca 

otwarty zbiornik na biopaty umożliwiający 

ciągłą wizualną ocenę pobieranych tkanek 

bezpośrednio po każdorazowym wycięciu. 

Posiadająca kalibrację na części metalowej, 

umożliwiającą kontrolę głębokości wkłucia. 

Dwa współbieżne kanały ssące.                         

Średnice 7-8G i 11-12G. 

180        
  

  
      

2 
Zestaw rurek 

ssących  

Posiadające na końcach złącza umożliwiające 

połączenie ich z igłą biopsyjną. Wykonane z 

przeźroczystego materiału (kontrola 

krwawienia w czasie prowadzenia zabiegu). 

180         
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3 
Znacznik 

tkanek 

Możliwość wprowadzenia znacznika 

dokładnie do miejsca pobrania biopsji. 

Zapewniające stałą widoczność oznaczeń 

miejsc biopsji w badaniach: ultrasonografii, 

radiologicznych i rezonansu magnetycznego. 

15         

4 
Zbiornik 

próżniowy 

Pojemność 1200 ml. Do gromadzenia krwi                   

i płynów wydostających się w czasie biopsji 

poprzez rurki ssące. 

100         

RAZEM X X 
 

X X 
 

X X X 

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. 

 
  

 
    

         
data 

 
podpis wykonawcy 

Zadanie nr 6 

Lp. 
przedmiot 

zamówienia 
wymagania 

zamawiana 
ilość na 
okres 24 
miesięcy 

cena 
jednostkowa 

netto  

wartość 
netto 

Vat 
(%) 

cena 
jednostkowa 

brutto 
wartość brutto 

UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIE 
DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ 

producent, 
nazwa 
wyrobu 

(jeśli 
posiada) 

nr katalogowe                
(jeśli wyrób nie 

posiada                          
nr katalogowego, 

konieczna 
adnotacja) 

ilość sztuk                              
w opakowaniu 

1 

Kleszczyki typu 

Babcock                  

10 mm 

 

Atraumatyczne. Jednorazowego użytku. 

Długość 44mm, trzon średnicy 10mm, z 

rotacją, długość trzonu 31 cm, uchwyt z 

blokadą zatrzaskową. Opakowanie 

zewnętrzne minimum podwójne opisane:             

70                 
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nr katalogowy, seria, producent, data 

ważności. 

RAZEM X X   X X   X X X 

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania  określone 

powyżej. 

        
data 

 
podpis wykonawcy 

Zadanie nr 7 

Lp. przedmiot 
zamówienia   

wymagania 
 

zamawiana 
ilość na 
okres 24 
miesięcy 

cena 
jednostkowa 

netto  

wartość 
netto 

Vat 
(%) 

cena 
jednostkowa 

brutto 
wartość brutto 

UWAGA: BEZWZGLĘDNE WYMAGANIE PODANIA 
DANYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ 

producent, 
nazwa 
wyrobu 

(jeśli 
posiada) 

nr katalogowe                
(jeśli wyrób nie 

posiada                          
nr katalogowego, 

konieczna 
adnotacja) 

ilość sztuk                              
w opakowaniu 

1 

 

 

Szczypce 

biopsyjne 

gastroskopowe 

z możliwością wykonywania biopsji stycznej        

o następujących parametrach: 

- szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; 

- średnica narzędzia 2,4mm i 2,8mm,  

- długość robocza 160 i 240 cm, 

-  łyżeczki z okienkiem i ząbkami z 

możliwością biopsji stycznej, 

- osłonka z tworzywa sztucznego pokryta 

substancją hydrofilną z markerami 

sygnalizacyjnymi odległość,  

- do wyboru: z igłą i bez igły,  

- trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe 

i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże 

pogłębione z podwójnymi okienkami) 

2 400        
  

  
      

2 

 

Szczypce 

biopsyjne 

kolonoskopowe 
400         

RAZEM X X 
 

 X X 
 

X X X 

Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. 
     

         data                                      podpis wykonawcy 


