
ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 1

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

38 Chusta trójkątna z tkaniny opak. 1 200 1

39 Gaza wyjałowiona 0,25 m2 opak. 1 1200 1

40 opak. 1 40 1

41 opak. 1 100 1

SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowanych

Kod 
pak.

Seton z gazy bawełnianej 17-nitek, 4 warstwy z nitką 
radiacyjną, niejałowe 2mx 2 cm
Seton z gazy bawełnianej 17-nitek, 4 warstwy z nitką 
radiacyjną, niejałowe 2mx 5 cm



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 2

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

47 Rolka 1 100 2

48 Rolka 1 250 2

49 szt. 1 100 2

50 szt. 1 200 2

51 szt. 1 250 2

52 Serweta z włókniny foliowanej 150-160cmx90cm szt. 1 400 2
SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowanych

Kod 
pak.

Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne na fotel 
ginekologiczny szer. 50cm x 33-38 cm x 25 mb
Jednorazowe pokrycia higieniczne, nieprzemakalne szer. 
51-80cm, 40-50 mb w rolce
Pieluchy jednorazowe dla dzieci 3-6 kg, w opakowaniach 
30 do 80 szt
Pieluchy jednorazowe dla dzieci 5-9 kg w opakowaniach 
20 do 60 szt
Pieluchy jednorazowe dla dzieci 7-18 kg w opakowaniach 
20 do 60 szt



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 3

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

104 szt. 1 2 3

105 szt. 1 2 3

106 szt. 1 2 3

107 szt. 1 2 3

108 szt. 1 2 3

109 szt. 1 2 3

110 szt. 1 2 3

111 szt. 1 2 3

112 szt. 1 2 3

113 szt. 1 2 3

114 szt. 1 6 3

115 szt. 1 6 3

116 szt. 1 2 3

117 szt. 1 2 3

118 szt. 1 2 3

119 szt. 1 2 3

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowanych

Kod 
pak.

Dren brzuszny 24 F, lateks lub lateks silikonowany
Dren brzuszny 28 F, lateks lub lateks silikonowany
Dren do drenażu opłucnej z regulacją w systemie  
dwubutlowym z końcówką , nakrętką 38 mm
Dren do drenażu opłucnej z trocarem o 
trójpłaszczyznowym grocie -standardowa końcówka 
-naprzemienne ułożenie otworów bocznych, skalowanie 
co 2 cm, pasek RTG, rozmiar 24F dł.  39-40 cm
Dren do drenażu opłucnej z trocarem o 
trójpłaszczyznowym grocie -standardowa końcówka 
-naprzemienne ułożenie otworów bocznych, skalowanie 
co 2 cm, pasek RTG, rozmiar 28F dł. 39-40 cm
Dren łącznikowy dł. minimum 300mm, zakończenie 
obustronny lejek Ch 24-25, w komplecie łącznik 
umożliwiający połączenie zarówno końcówek męskich jak 
i żeńskich

Dren prosty do drenażu opłucnej Nr 20, dł 45 cm z 
dodatkowym osobno pakowanym łącznikiem w komplecie

Dren prosty do drenażu opłucnej Nr 24, dł 45 cm z 
dodatkowym osobno pakowanym łącznikiem w komplecie

Dren prosty do drenażu opłucnej Nr 28, dł 45 cm z 
dodatkowym osobno pakowanym łącznikiem w komplecie

Dren T- Kehr lateks 300x100-130mm, CH12, pakowany 
pojedynczo folia-papier, opis w języku polskim 
nadrukowany na opakowaniu jednostkowym
Dren T- Kehr lateks 300x100-130mm, CH14, pakowany 
pojedynczo folia-papier, opis w języku polskim 
nadrukowany na opakowaniu jednostkowym
Dren T- Kehr lateks 300x100-130mm, CH16, pakowany 
pojedynczo folia-papier, opis w języku polskim 
nadrukowany na opakowaniu jednostkowym
Dren T- Kehr lateks 300x100-130mm, CH18, pakowany 
pojedynczo folia-papier, opis w języku polskim 
nadrukowany na opakowaniu jednostkowym

Zestaw do ZOP ciągłego z cewnikiem, filtrem. Strzykawką 
niskooporową igła Touhy, łącznikiem (Mini I) 16 G

Zestaw do ZOP ciągłego z cewnikiem, filtrem. Strzykawką 
niskooporową igła Touhy, łącznikiem (Mini I) 18 G

Zestaw ratunkowy Nr 28 do drenażu opłucnej 
(tokar+worek) do transportu pacjenta



SUMA SUMA



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 4

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

187 szt. 1 4 4

188 szt. 1 10 4

189 szt. 1 5 4

190 szt. 1 5 4

SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowanych

Kod 
pak.

Bezszwowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych dla 
dorosłych
Filtr do żywienia pozajelitowego (zatrzymuje pęcherzyki 
powietrza, grzyby i drożdże, przepuszcza lipidy) dla 
dorosłych
Kompaktowy zestaw do drenażu jamy opłucnej (aktywnego 
lub biernego) z dwoma drenami, dokładną regulacją siły 
ssania i zastawką wodną
Precyzyjny regulator przepływu do infuzji grawitacyjnej- 
wentylowa komora kroplowa, linia dł 150cm z portem do 
wkłuć



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 5

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

290 Kołnierz ortopedyczny miękki M szt. 1 4 5
SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowanych

Kod 
pak.



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 6

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

326 6

327 6

328 6

329 6

330 6

331 6

332 6

333 6

334 6

335 6

336 6
SUMA SUMA

Pakiet nr 6 został anulowany

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowanych

Kod 
pak.



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 7

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

337 7

338 7

339 7

340 7

341 7

342 7

343 7

344 7

345 7

346 7

347 7

348 7

349 7

350 7

351 7

352 7

353 7

354 7

355 7

356 7

357 7

358 7

359 7

360 7
SUMA SUMA

Pakiet nr 7 został anulowany.

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 8

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

361 8

362 8

363 8
SUMA SUMA

Pakiet nr 8 został anulowany.

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 9 Pakiet nieaktualny

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

364 9

365 9

366 9

367 9
SUMA SUMA

Pakiet nr 9 został anulowany.

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 10

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

368 szt. 1 10 10

369 szt. 1 5 10

370 szt. 1 10 10

371 szt. 1 5 10

372 szt. 1 10 10

SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, dwukanałowy 
7Fx20cm, opak folia-papier
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, dwukanałowy 
8Fx20cm, opak folia-papier
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, jednokanałowy 7Fx20 
cm, opak folia-papier
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, jednokanałowy 
8Fx20cm, opak folia-papier
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, trójkanałowy 
8Fx20cm, opak folia-papier



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 11

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

373 szt. 1 2 11

374 szt. 1 2 11

375 szt. 1 2 11

376 szt. 1 2 11

377 szt. 1 2 11

378 szt. 1 2 11

379 szt. 1 20 11

380 szt. 1 20 11
SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.

Kateter do embolektomi Fogart. F-3 0,25 ml
Kateter do embolektomi Fogart. F-4 0,50 ml
Kateter do embolektomi Fogart. F-5 0,75 ml
Kateter do embolektomi Fogart. F-6 1,00 ml
Kateter do embolektomi Fogart. F-7 1,25 ml
Kateter do histerosalpingografii nr  8 F
Kateter prosty do odsysania ran typu Redon 22 F, 70 cm
Kateter prosty, do odsysania ran typu Redon 20 F, 70 cm



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 12

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

381 opak. 200 300 12

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.

Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe. Rozmiar L, 
bezpudrowe, mankiet rolowany, wytrzymałe na rozciąganie, 
bez zawartości lateksu, AQL 1.0, długość minimum 240 
mm, końce palców mikroteksturowane, pokryte od 
wewnątrz syntetycznymi polimerami, grubość na palcu 0.10 
±0,01 mm, grubość na dłoni 0.07 ± 0,01 mm, grubość na 
rękawie 0.06 ± 0,01 mm, wyrób medyczny i środek ochrony 
osobistej kat. III, badanie na przenikanie wirusów ASTM 
F1671, badanie zgodności na EN 455 I-II-III, badanie 
zgodności na EN 374 I-II-IIIa, badanie na reakcję na krew 
ASTM F1670, badanie na pozostałości pyłów w rękawicach 
ASTM D6214, badanie naprężenia rękawic ASTM D6319, 
badanie mikrobiologiczne, badania na przenikanie 
związków chemicznych (zasady, alkohole, kwasy 
organiczne i nieorganiczne), przenikanie na poziomie klasy 
4 dla Chlorexide i Sekumatic FRE oraz na poziomie klasy 3 
dla wodorotlenku sodu 40%, kwasu octowego 10%, kwasu 
borowego, wodorotlenku sodu, kwasu mrówkowego, kwasu 
cytrynowego, glikolu etylenowego, kwasu azotowego, 
dopuszczone do kontaktu z żywnością., stosowny 
piktogram oznaczający dopuszczenie do kontaktu z 
żywnością naniesiony fabrycznie, każde opakowanie 
oznaczone nr serii, datą produkcji, datą ważności oraz 
wyraźnie widocznym rozmiarem.



382 opak. 200 500 12

383 opak. 200 250 12

Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe. Rozmiar 
M, bezpudrowe, mankiet rolowany, wytrzymałe na 
rozciąganie, bez zawartości lateksu, AQL 1.0, długość 
minimum 240 mm, końce palców mikroteksturowane, 
pokryte od wewnątrz syntetycznymi polimerami, grubość na 
palcu 0.10 ±0,01 mm, grubość na dłoni 0.07 ± 0,01 mm, 
grubość na rękawie 0.06 ± 0,01 mm, wyrób medyczny i 
środek ochrony osobistej kat. III, badanie na przenikanie 
wirusów ASTM F1671, badanie zgodności na EN 455 I-II-
III, badanie zgodności na EN 374 I-II-IIIa, badanie na 
reakcję na krew ASTM F1670, badanie na pozostałości 
pyłów w rękawicach ASTM D6214, badanie naprężenia 
rękawic ASTM D6319, badanie mikrobiologiczne, badania 
na przenikanie związków chemicznych (zasady, alkohole, 
kwasy organiczne i nieorganiczne), przenikanie na 
poziomie klasy 4 dla Chlorexide i Sekumatic FRE oraz na 
poziomie klasy 3 dla wodorotlenku sodu 40%, kwasu 
octowego 10%, kwasu borowego, wodorotlenku sodu, 
kwasu mrówkowego, kwasu cytrynowego, glikolu 
etylenowego, kwasu azotowego, dopuszczone do kontaktu 
z żywnością., stosowny piktogram oznaczający 
dopuszczenie do kontaktu z żywnością naniesiony 
fabrycznie, każde opakowanie oznaczone nr serii, datą 
produkcji, datą ważności oraz wyraźnie widocznym 
rozmiarem.

Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe. Rozmiar S, 
bezpudrowe, mankiet rolowany, wytrzymałe na rozciąganie, 
bez zawartości lateksu, AQL 1.0, długość minimum 240 
mm, końce palców mikroteksturowane, pokryte od 
wewnątrz syntetycznymi polimerami, grubość na palcu 0.10 
±0,01 mm, grubość na dłoni 0.07 ± 0,01 mm, grubość na 
rękawie 0.06 ± 0,01 mm, wyrób medyczny i środek ochrony 
osobistej kat. III, badanie na przenikanie wirusów ASTM 
F1671, badanie zgodności na EN 455 I-II-III, badanie 
zgodności na EN 374 I-II-IIIa, badanie na reakcję na krew 
ASTM F1670, badanie na pozostałości pyłów w rękawicach 
ASTM D6214, badanie naprężenia rękawic ASTM D6319, 
badanie mikrobiologiczne, badania na przenikanie 
związków chemicznych (zasady, alkohole, kwasy 
organiczne i nieorganiczne), przenikanie na poziomie klasy 
4 dla Chlorexide i Sekumatic FRE oraz na poziomie klasy 3 
dla wodorotlenku sodu 40%, kwasu octowego 10%, kwasu 
borowego, wodorotlenku sodu, kwasu mrówkowego, kwasu 
cytrynowego, glikolu etylenowego, kwasu azotowego, 
dopuszczone do kontaktu z żywnością., stosowny 
piktogram oznaczający dopuszczenie do kontaktu z 
żywnością naniesiony fabrycznie, każde opakowanie 
oznaczone nr serii, datą produkcji, datą ważności oraz 
wyraźnie widocznym rozmiarem.



384 opak. 200 30 12

385 opak. 200 10 12

SUMA SUMA

Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe. Rozmiar 
XL, bezpudrowe, mankiet rolowany, wytrzymałe na 
rozciąganie, bez zawartości lateksu, AQL 1.0, długość 
minimum 240 mm, końce palców mikroteksturowane, 
pokryte od wewnątrz syntetycznymi polimerami, grubość na 
palcu 0.10 ±0,01 mm, grubość na dłoni 0.07 ± 0,01 mm, 
grubość na rękawie 0.06 ± 0,01 mm, wyrób medyczny i 
środek ochrony osobistej kat. III, badanie na przenikanie 
wirusów ASTM F1671, badanie zgodności na EN 455 I-II-
III, badanie zgodności na EN 374 I-II-IIIa, badanie na 
reakcję na krew ASTM F1670, badanie na pozostałości 
pyłów w rękawicach ASTM D6214, badanie naprężenia 
rękawic ASTM D6319, badanie mikrobiologiczne, badania 
na przenikanie związków chemicznych (zasady, alkohole, 
kwasy organiczne i nieorganiczne), przenikanie na 
poziomie klasy 4 dla Chlorexide i Sekumatic FRE oraz na 
poziomie klasy 3 dla wodorotlenku sodu 40%, kwasu 
octowego 10%, kwasu borowego, wodorotlenku sodu, 
kwasu mrówkowego, kwasu cytrynowego, glikolu 
etylenowego, kwasu azotowego, dopuszczone do kontaktu 
z żywnością., stosowny piktogram oznaczający 
dopuszczenie do kontaktu z żywnością naniesiony 
fabrycznie, każde opakowanie oznaczone nr serii, datą 
produkcji, datą ważności oraz wyraźnie widocznym 
rozmiarem.
Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe. Rozmiar 
XS, bezpudrowe, mankiet rolowany, wytrzymałe na 
rozciąganie, bez zawartości lateksu, AQL 1.0, długość 
minimum 240 mm, końce palców mikroteksturowane, 
pokryte od wewnątrz syntetycznymi polimerami, grubość na 
palcu 0.10 ±0,01 mm, grubość na dłoni 0.07 ± 0,01 mm, 
grubość na rękawie 0.06 ± 0,01 mm, wyrób medyczny i 
środek ochrony osobistej kat. III, badanie na przenikanie 
wirusów ASTM F1671, badanie zgodności na EN 455 I-II-
III, badanie zgodności na EN 374 I-II-IIIa, badanie na 
reakcję na krew ASTM F1670, badanie na pozostałości 
pyłów w rękawicach ASTM D6214, badanie naprężenia 
rękawic ASTM D6319, badanie mikrobiologiczne, badania 
na przenikanie związków chemicznych (zasady, alkohole, 
kwasy organiczne i nieorganiczne), przenikanie na 
poziomie klasy 4 dla Chlorexide i Sekumatic FRE oraz na 
poziomie klasy 3 dla wodorotlenku sodu 40%, kwasu 
octowego 10%, kwasu borowego, wodorotlenku sodu, 
kwasu mrówkowego, kwasu cytrynowego, glikolu 
etylenowego, kwasu azotowego, dopuszczone do kontaktu 
z żywnością., stosowny piktogram oznaczający 
dopuszczenie do kontaktu z żywnością naniesiony 
fabrycznie, każde opakowanie oznaczone nr serii, datą 
produkcji, datą ważności oraz wyraźnie widocznym 
rozmiarem.



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 13

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

386 szt. 1 1 13

387 szt. 1 1 13

388 szt. 1 3 13

SUMA SUMA

J.m.
Ilość w 

opakow. 
sugerowanym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowanych

Kod 
pak.

Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 
 6F
Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 
12F
Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 
9F



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 14

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

389 szt 1 200 14

SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.

Fartuch jednorazowy, zabiegowy, ochronny, fizelinowy; 
rękaw wykończony mankietem z dzianiny; wzmocnione i 
nieprzemakalne przód i rękawy; niesterylny; rozmiar 
uniwersalny.



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 15

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

390 szt. 1 20 15

391 szt. 1 20 15

392 opak. 40 1 15

393 szt. 1 70 15

394 opak. 50 800 15

395 szt. 1 250 15

396 szt. 1 40 15

397 szt. 1 60 15

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.

Igła iniekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i 
hemostazy, wyposażona w: usztywnioną osłonkę 
zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału gastroskopu, 
blokadę ostrza igły całkowicie schowanej do osłonki z 
wyczuwalnym położeniem bezpiecznym, port do podawania 
leków; długość robocza narzędzia 1600mm; długość igły 
5mm; grubość igły 23G; kat ścięcia ostrza igły 14 st.; 
średnica części wprowadzanej do endoskopu 
przystosowana do kanału roboczego o śr. 2,8mm; sterylna.
Igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i 
hemostazy, wyposażona w: usztywnioną osłonkę 
zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału gastroskopu, 
blokadę ostrza igły całkowicie schowanej do osłonki z 
wyczuwalnym położeniem bezpiecznym, port do podawania 
leków; długość robocza narzędzia 2300mm; długość igły 
5mm; grubość igły 25G; kat ścięcia ostrza igły 30 st.; 
średnica części wprowadzanej do endoskopu 
przystosowana do kanału roboczego o śr. 2,8mm; sterylna.

Klipsy do klipsownicy endoskopowej: długość ramion klipsa 
7,5mm; kąt rozwarcia ramion 90 stopni; kompatybilne z 
klipsownicą OLYMPUS HX-110UR; sterylne.

Pułapka na polipy 4-komorowa montowana w przewodzie 
ssaka, oddzielne komory na pobierane polipy wybierane 
obrotową pokrywą.
Ustnik do gastroskopii, jednorazowy, niesterylny, dla 
dorosłych 60 FR, wykonany z polipropylenu, wyposażony w 
elastyczną opaskę mocującą, bez zawartości lateksu.
Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów 
giętkich: dwustronna, długość robocza 2300-2400mm; 
średnica włosia 5-6 mm i 8-10 mm; wykonanie 
zabezpieczające kanał roboczy endoskopu przed 
zarysowaniem; jednorazowa, niesterylna.
Szczypce biopsyjne jednorazowe gastroskopowe z igłą, 
łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, owalne bez otworu, 
gładkie, wykonane ze stali nierdzewnej, gładka osłonka 
bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość 
narzędzia 1600-1800mm; do pracy w kanale roboczym 
endoskopu o średnicy 2,8mm; sterylne.
Szczypce biopsyjne jednorazowe kolonoskopowe z igłą, 
łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, owalne bez otworu, 
gładkie, wykonane ze stali nierdzewnej, gładka osłonka 
bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość 
narzędzia 2300 mm; do pracy w kanale roboczym 
endoskopu o średnicy 2,8mm; sterylne.



398 szt. 1 3 15

SUMA SUMA

Olejek silikonowy, bezbarwny, do konserwacji uszczelek 
posiadanych przez zamawiającego endoskopów Fujinon, 
pojemność 15 ml.
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Pakiet nr 16

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

399 opak. 10 10 16

400 opak. 10 10 16

SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.

Przedłużacz, dren PCV, średnica 3,2mm, 2x Luer Lock, 
długość 150 cm, jednorazowy, współpracujący z 
endoskopową pompą irygacyjną EMED Waterfall; sterylny.
Przedłużacz, dren PCV, średnica 3,2mm, Luer Lock, 
długość 43 cm, jednorazowy, współpracujący z 
endoskopową pompą irygacyjną EMED Waterfall; sterylny.
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Pakiet nr 17

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

401 szt. 1 400 17

SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.

Majtki do kolonoskopii z otworem, jednorazowe, 
niesterylne, rozmiar XL/XXL



ZP/382-10/2016 Załącznik nr 1
Tabela ofertowa

Pakiet nr 18

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

402 szt. 1 5 18

403 szt. 1 5 18

404 szt. 1 5 18

405 szt. 1 5 18

406 szt. 1 5 18

407 szt. 1 5 18

408 szt. 1 5 18

409 szt. 1 80 18

410 szt. 1 160 18

411 szt. 1 80 18

412 szt. 1 5 18

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch
Kod 
pak.

Rurka intubacyjna bez man. Nr 3, silikonowana, wykonana z 
termoplastycznego PVC, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej 
długości rurki, jałowe, jednorazowego użytku, opakowanie 
folia/papier informacja o silikonizacji na opakowaniu jednostkowym

Rurka intubacyjna bez man. Nr 3,5, silikonowana, wykonana z 
termoplastycznego PVC, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej 
długości rurki, jałowe, jednorazowego użytku, opakowanie 
folia/papier informacja o silikonizacji na opakowaniu jednostkowym

Rurka intubacyjna bez man. Nr 4, silikonowana, wykonana z 
termoplastycznego PVC, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej 
długości rurki, jałowe, jednorazowego użytku, opakowanie 
folia/papier informacja o silikonizacji na opakowaniu jednostkowym

Rurka intubacyjna bez man. Nr 4,5, silikonowana, wykonana z 
termoplastycznego PVC, czytelne oznaczenie rurki, linia rtg na całej 
długości rurki, jałowe, jednorazowego użytku, opakowanie 
folia/papier informacja o silikonizacji na opakowaniu jednostkowym

Rurka ustno-gardłowa typu Guedel nr 0  - sterylna, wykonana z 
tworzywa termoplastycznego, krawędzie gładko zaokrąglone, 
barwne oznakowanie rozmiaru rurki  - opakowanie folia/papier

Rurka ustno-gardłowa typu Guedel nr 00  - sterylna, wykonana z 
tworzywa termoplastycznego, krawędzie gładko zaokrąglone, 
barwne oznakowanie rozmiaru rurki  - opakowanie folia/papier

Rurka ustno-gardłowa typu Guedel nr 000  - sterylna, wykonana z 
tworzywa termoplastycznego, krawędzie gładko zaokrąglone, 
barwne oznakowanie rozmiaru rurki  - opakowanie folia/papier

Rurka ustno-gardłowa typu Guedel nr 1 - sterylna, wykonana z 
tworzywa termoplastycznego, krawędzie gładko zaokrąglone, 
barwne oznakowanie rozmiaru rurki  - opakowanie folia/papier

Rurka ustno-gardłowa typu Guedel nr 2 - sterylna, wykonana z 
tworzywa termoplastycznego, krawędzie gładko zaokrąglone, 
barwne oznakowanie rozmiaru rurki  - opakowanie folia/papier

Rurka ustno-gardłowa typu Guedel nr 3 - sterylna, wykonana z 
tworzywa termoplastycznego, krawędzie gładko zaokrąglone, 
barwne oznakowanie rozmiaru rurki  - opakowanie folia/papier

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 5,0,mankiet 
wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z 
termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. Musi 
posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. 
Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni. Przewód do 
napełniania mankietu w kolorze niebieskim.



413 szt. 1 5 18

414 szt. 1 5 18

415 szt. 1 5 18

416 szt. 1 100 18

417 szt. 1 150 18

418 szt. 1 80 18

419 szt. 1 60 18

420 szt. 1 20 18

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 5,5,mankiet 
wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z 
termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. Musi 
posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. 
Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni. Przewód do 
napełniania mankietu w kolorze niebieskim.

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 6,5, mankiet 
wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z 
termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. Musi 
posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. 
Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni. Przewód do 
napełniania mankietu w kolorze niebieskim.

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 6,mankiet 
wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z 
termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. Musi 
posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. 
Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni. Przewód do 
napełniania mankietu w kolorze niebieskim.

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 7, mankiet 
wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z 
termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. Musi 
posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. 
Znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni. Przewód do 
napełniania mankietu w kolorze niebieskim. 

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5, mankiet 
wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z 
termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. Musi 
posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. 
Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni. Przewód do 
napełniania mankietu w kolorze niebieski. 

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 8, mankiet 
wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z 
termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. Musi 
posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. 
Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni. Przewód do 
napełniania mankietu w kolorze niebieskim.

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 8,5, mankiet 
wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z 
termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. Musi 
posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. 
Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni. Przewód do 
napełniania mankietu w kolorze niebieskim.

Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym nr 9, mankiet 
wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, wykonane z 
termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. Musi 
posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki. 
Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni. Przewód do 
napełniania mankietu w kolorze niebieskim.



421 szt. 1 5 18

422 szt. 1 70 18

423 szt. 1 80 18

424 szt. 1 60 18

425 szt. 1 30 18

SUMA SUMA

Rurki intubacyjne zbrojona z mankietem niskociśnieniowym nr 6,5, 
mankiet wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, 
wykonane z termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. 
Musi posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie 
rurki. Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni.

Rurki intubacyjne zbrojona z mankietem niskociśnieniowym nr 7, 
mankiet wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, 
wykonane z termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. 
Musi posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie 
rurki. Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni.

Rurki intubacyjne zbrojona z mankietem niskociśnieniowym nr 7,5, 
mankiet wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, 
wykonane z termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. 
Musi posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie 
rurki. Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni.

Rurki intubacyjne zbrojona z mankietem niskociśnieniowym nr 8, 
mankiet wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, 
wykonane z termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. 
Musi posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie 
rurki. Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni.

Rurki intubacyjne zbrojona z mankietem niskociśnieniowym nr 8,5 
mankiet wykonany z poliuretanu, jałowe, jednorazowego użytku, 
wykonane z termoplastycznego PVC, przezroczyste, silikonowana. 
Musi posiadać linię rtg na całej długości rurki, czytelne oznaczenie 
rurki. Znacznik głębokości w postaci dwóch pół pierścieni.
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ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

426 opak. 25 2 19

427 opak. 25 4 19

428 opak. 25 60 19

429 opak. 25 50 19

430 opak. 100 1 19

431 opak. 100 2 19

432 opak. 100 2 19

433 opak. 50 4 19

434 rolka 1 40 19

435 rolka 1 40 19

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.

Plaster opatrunkowy do celów profesjonalnych (do 
zabezpieczania lekko sączących ran i skaleczeń); 
przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej, 
wodoodporny z warstwą chłonną, 9cm x 15cm w 
opakowaniach jałowych po 1 szt opakowanie 25 szt
Plaster opatrunkowy do celów profesjonalnych (do 
zabezpieczenia pooperacyjnych ran sączących i 
skaleczeń), wyposażony w hydrofobową mikrosiatkę i 
warstwę chłonną ze 100% waty bawełnianej, wodoodporny, 
6cmx 10cm w opakowaniach jałowych po 1 szt opakowanie 
25szt
Plaster opatrunkowy do celów profesjonalnych (do 
zabezpieczenia pooperacyjnych ran sączących i 
skaleczeń), wyposażony w hydrofobową mikrosiatkę i 
warstwę chłonną ze 100% waty bawełnianej, wodoodporny, 
8cmx 10cm w opakowaniach jałowych po 1 szt opakowanie 
25szt
Plaster opatrunkowy do celów profesjonalnych (do 
zabezpieczenia pooperacyjnych ran sączących i 
skaleczeń), wyposażony w hydrofobową mikrosiatkę i 
warstwę chłonną ze 100% waty bawełnianej, wodoodporny, 
8cmx 15cm w opakowaniach jałowych po 1 szt opakowanie 
25szt
Plaster opatrunkowy do celów profesjonalnych (do 
zabezpieczenia suchych pierwotnie gojących się ran), do 
mocowania kaniul i cewników; przezroczysty opatrunek  
6cmx10cm w opakowaniach jałowych po 1 szt opakowanie 
100szt
Plaster opatrunkowy do celów profesjonalnych (do 
zabezpieczenia suchych pierwotnie gojących się ran), do 
mocowania kaniul i cewników; przezroczysty opatrunek z 
folii poliuretanowej, wodoodporny, 6cm x 8,5cm w 
opakowaniach jałowych po 1 szt opakowanie 100szt
Plaster opatrunkowy do celów profesjonalnych (do 
zabezpieczenia suchych pierwotnie gojących się ran), do 
mocowania kaniul i cewników; przezroczysty 
opatrunek,10cmx14cm w opakowaniach jałowych po 1 szt 
opakowanie 100szt
Przylepce zastępujące Szwy chirurgiczne 6mm x 76mm 
sterylne, pakowane po 3szt x 50 szt
Przylepiec do mocowania i pokrywania całej powierzchni 
opatrunku, do mocowania sond, cewników, posiada 
wydrukowaną saklę ułatwiającą cięcie, rolka 10cm x 10m
Przylepiec do mocowania i pokrywania całej powierzchni 
opatrunku, do mocowania sond, cewników, posiada 
wydrukowaną saklę ułatwiającą cięcie, rolka 15cm x 10m



436 rolka 1 40 19

437 szt 100 5 19

SUMA SUMA

Przylepiec do mocowania i pokrywania całej powierzchni 
opatrunku, do mocowania sond, cewników, posiada 
wydrukowaną saklę ułatwiającą cięcie, rolka 20cm x 10m
Kompresy z gazy niejałowe 10 cm x 10 cm x 100 szt., 
postać: kompres
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ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

438 opak. 10 10 20

439 opak. 10 7 20

440 opak. 10 5 20

SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch
Kod 
pak.

Jałowa, samoprzylepna folia operacyjna z papierem 
zabezpieczającym, wykonana z polietylenu, cienka (0,05 mm), 
niepalna,  antystatyczna,  rozciągliwa,  hypoalergiczna 
20x20cm/10x20cm

Jałowa, samoprzylepna folia operacyjna z papierem 
zabezpieczającym, wykonana z polietylenu, cienka (0,05 mm), 
niepalna,  antystatyczna,  rozciągliwa,  hypoalergiczna 
38x25cm/28x25cmm

Jałowa, samoprzylepna folia operacyjna z papierem 
zabezpieczającym, wykonana z polietylenu, cienka (0,05 mm), 
niepalna,  antystatyczna,  rozciągliwa,  hypoalergiczna 
41x38cm/41x28cm
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Pakiet nr 21

ID Opis przedmiotu zamówienia Cena netto Wartość netto VAT [%] Wartość brutto

441 szt. 1 4 21

442 szt. 1 2 21

443 szt. 1 2 21

444 szt. 1 2 21

SUMA SUMA

J.m.

Ilość w 
opakow. 

sugerowa
nym

Ilość 
zamów

Nazwa/producent wyrobu 
oferowanego

Ilość opak 
oferowany

ch

Kod 
pak.

Cewnik dwukanałowy poliuretanowy permanentny Hemo-
flow 14,5FR x B cm

Cewnik dwukanałowy poliuretanowy permanentny Hemo-
flow 14,5FR x C cm

Cewnik dwukanałowy poliuretanowy permanentny Hemo-
flow 14,5FR x 36 cm

Cewnik dwukanałowy poliuretanowy permanentny Hemo-
flow 14,5FR x 40 cm
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