Załacznik nr 5 do SIWZ

PAKIET NR 1

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

Przedmiot zamówienia

Gaza niewyjałowiona, 17 nitek, szerokość 90cm,
(podwijane brzegi)
Gaza niewyjałowiona, pakowana pojedyńczo, 17
nitek, 1m x 1m (podwójnie podwijane brzegi)
przędza min. 15 TEX
Gaza wyjałowiona, pakowana pojedyńczo, 17
nitek, 1m x 1m (podwójnie podwijane brzegi)
przędza min. 15 TEX, sterylizowana w parze
wodnej
Kompresy gazowe niewyjałowione, 13 nitek, 8
warstw, 5 x 5cm x 100 sztuk (podwójnie podwijane
brzegi) przędza min. 15 TEX
Kompresy gazowe niewyjałowione, 13 nitek, 8
warstw, 10 x 10cm x 100 sztuk (podwójnie
podwijane brzegi) przędza min. 15 TEX
Kompresy gazowe niewyjałowione, 13 nitek, 8
warstw, 7,5 x 7,5 cm x 100 sztuk (podwójnie
podwijane brzegi) przędza min. 15 TEX
Kompresy gazowe, wyjałowione, 17 nitek, 8
warstw 10 x 10cm (podwójnie podwijane brzegi)
przędza min. 15 TEX, opakowanie x 3sztuki,
sterylizowane w parze wodnej

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

mb

400

op.

20

op.

600

op.

400

op.

300

op.

700

op.

50

8

Kompresy gazowe, wyjałowione, 17 nitek, 8
warstw 7,5 x 7,5cm (podwójnie podwijane brzegi)
przędza min. 15 TEX, opakowanie x 3sztuki,
sterylizowane w parze wodnej

op.

150

9

Kompresy włókninowe niewyjałowione
10cm x 10cm x 100 sztuk, 40g

op.

240

op.

440

op.

300

op.

300

Kompresy włókninowe niewyjałowione
10 7,5cm x 7,5cm x 100sztuk, 40g
Kompresy włókninowe wyjałowione
10cm x 10cm x 50 sztuk, 40g , sterylizowane w
parze wodnej. Kompresy zapakowane w torebkę
papierowo foliową z duŜą czytelną, podwójnie
perforowaną, trójdzielną etykietą z 2 TAGami,
słuŜącymi do prowadzenia dokumentacji
11 medycznej
Kompresy włókninowe wyjałowione
10cm x 10cm x 10 sztuk, 40g , sterylizowane w
12 parze wodnej
13 Opaska dziana 4 m x 10 cm

szt. 4 000

14 Opaska dziana 4 m x 15 cm

szt.

Opaska elastyczna, tkana z zapinką, pakowana
15 pojedyńczo 4m x 12 cm
szt.
Opaska gipsowa 10cm x 3m szybkowiąŜąca 5-6
min. Rolka z tworzywa sztucznego z perforacją,
słuŜącą do szybkiego nasączania opaski wodą.
16 Opakowanie x 2 sztuki.
op.

700
200

60

17

18

19

20

Opaska gipsowa 12cm x 3m szybkowiąŜąca 5-6
min. Rolka z tworzywa sztucznego z perforacją,
słuŜącą do szybkiego nasączania opaski wodą.
Opakowanie x 2 sztuki.
Opaska gipsowa 15cm x 3m szybkowiąŜąca 5-6
min. Rolka z tworzywa sztucznego z perforacją,
słuŜącą do szybkiego nasączania opaski wodą.
Opakowanie x 2 sztuki.
Pakiet kompresów gazowych wyjałowionych
5cm x 5cm x 5sztuk + 7,5cm x 7,5cm x 5sztuk +
10cm x 10cm x 5sztuk. Kompresy sterylizowane w
parze wodnej. Zapakowane w torebkę papierowofoliową z duŜą czytelną, podwójnie perforowaną,
trójdzielną etykietą z 2 TAGami, słuącymi do
prowadzenia dokumentacji medycznej.
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L x 30 szt.
(oddychające). Laminat oddychający na całej
powierzchni pieluchy, podwójne ściągacze taliowe
przód i tył, podwójne elastyczne przylepcorzepy,
hydrofobowe falbany boczne, zapobiegające
wydostawaniu się kału i moczu.

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L x 30 szt.
21 STANDARD
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M x 30 szt.
(oddychające). Laminat oddychający na całej
powierzchni pieluchy, podwójne ściągacze taliowe
przód i tył, podwójne elastyczne przylepcorzepy,
hydrofobowe falbany boczne, zapobiegające
22 wydostawaniu się kału i moczu.

op.

400

op.

200

op.

240

op.

12

op.

300

op.

12

Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M x 30 szt.
23 STANDARD

op.

200

Pieluchomajtki dla noworodków
24 lub dla dzieci 3-6 kg a`38 z wycięciem na pępek

op.

10

Podkład ginekologiczny 34cm x 9cm x 10 sztuk (z
25 moŜliwością sterylizacji w parze wodnej)

op.

380

Podkład higieniczny celulozowy chłonny
26 60 x 60 cm a'30,niewyjałowiony

op.

100

Podkład higieniczny celulozowy chłonny
27 60 x 90 cm a` 30, niewyjałowiony

op.

200

28 Podkład pod gips syntetyczny 10cm x 3 m

szt.

160

29 Podkład pod gips syntetyczny 12cm x 3 m

szt.

120

30 Podkład pod gips syntetyczny 15cm x 3 m

szt.

100

Setony wyjałowione 2m x 5cm x 1sztuka.
31 Sterylizowane w parze wodnej.

szt.

20

Tupfery gazowe, wyjałowione z nitką radiacyjną
32 15cm x 15sztuk. Sterylizowane w parze wodnej.

op.

50

33 Wata celulozowa bielona - arkusze 40 cm x 60 cm

kg

500

34 Wata opatrunkowa bawełn.-wiskozowa 200 g

szt.

30

PAKIET NR 2

Lp.

Przedmiot zamówienia

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

1

Przylepiec na tkaninie 5cm x 5cm

szt.

2

2

Folia sterylna operacyjna 15 x 20cm

szt.

20

3

Folia sterylna operacyjna 12 x 25cm

szt.

10

4

Opatrunek jałowy samoprzyl. 10 x 6cm

szt.

100

szt.

100

szt.

50

5

Opatrunek jałowy samoprzyl. 7,2 x 5cm
Przylepiec do mocowania cewników, rurek, drenów
6 7,5 x 1,6cm n/jałowy
Przylepiec jałowy do mocowania kaniul 8cm x 6cm
7 włókninowy
Przylepiec jałowy do mocowania kaniul 8cm x 6cm
8 przezroczysty
Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem,
9 niewyjałowiony 6cm x 1m
Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem,
10 niewyjałowiony 8cm x 1m
Przylepiec na włókninie z opatrunkiem,
11 niewyjałowiony 6cm x 1m
Przylepiec na włókninie z opatrunkiem,
12 niewyjałowiony 8cm x 1m

szt. 7200
szt.

500

szt.

5

szt.

30

szt.

10

szt.

80

13 Przylepiec włókninowy sterylny 10 x 25cm
Przylepiec włókninowy, hypoalergiczny 2,5cm x
14 9,14m
Przylepiec włókninowy, jałowy do łączenia
brzegów ran zastępujący nici chirurgiczne 75mm x
15 3mm

szt.

200

szt.

600

szt.

100

PAKIET NR 3

Lp.

1
2

3

Przedmiot zamówienia
Krem ochronny do skóry przy dolegliwościach z
nietrzymaniem moczu i stolca a`200 ml,
zawierający tlenek cynku, a takŜe środek
pochłaniający zapach moczu.
Myjka higieniczna podfoliowane dla dorosłych x
50 sztuk
Pianka do oczyszczania skóry, ciała przy
dolegliwościach z nietrzymaniem moczu i stolca,
500ml

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

szt.

8

op.

100

szt.

280

PAKIET NR 4

Lp.

1
2

3

4

5

Przedmiot zamówienia
Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymywania
opatrunków na dłoń i palec typu Codofix 1m
Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymywania
opatrunków na dłoń i stopę typu Codofix 1m
Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymywania
opatrunków na głowę,ramię, podudzie i kolano
typu Codofix 1m
Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymywania
opatrunków na klatkę piersiową i brzuch typu
Codofix 1m
Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymywania
opatrunków na podudzie, kolano, ramię i stopę
typu Codofix 1m

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto
op

1

op

1

op

1

op

2

op

1

PAKIET NR 5

Lp.

1

Przedmiot zamówienia

Rękawice lateksowe chirurgiczne
jałowe pudrowane - rozmiar 7,0

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

par 2250

2

Rękawice lateksowe chirurgiczne
jałowe pudrowane - rozmiar 7,5

par 1650

3

Rękawice lateksowe chirurgiczne
jałowe nie pudrowane - rozmiar 7,0

par

50

par

50

op.

20

op.

200

op.

300

op.

60

op.

300

op.

150

op.

40

Rękawice lateksowe chirurgiczne
4 jałowe nie pudrowane - rozmiar 7,5
Rękawice lateksowe diagnostyczne,
jednorazowego uŜytku teksturowane,
wzmocnione, lekko pudrowane,
5 rozmiar L x 100 sztuk
Rękawice lateksowe diagnostyczne,
jednorazowego uŜytku teksturowane, wzmocnione,
6 lekko pudrowane, rozmiar M x 100 sztuk
Rękawice lateksowe diagnostyczne,
jednorazowego uŜytku teksturowane, wzmocnione,
7 lekko pudrowane,
rozmiar S x 100 sztuk
Rękawice winylowe diagnostyczne, niejałowe,
bezpudowe, jednorazowego uŜytku - rozmiar L x
8 100sztuk
Rękawice winylowe diagnostyczne, niejałowe,
bezpudowe, jednorazowego uŜytku - rozmiar M x
9 100sztuk
Rękawice winylowe diagnostyczne, niejałowe,
bezpudowe, jednorazowego uŜytku - rozmiar S x
10 100sztuk
Rękawice nitrylowe diagnostyczne, niejałowe,
bezpudowe, jednorazowego uŜytku - rozmiar L x
11 100sztuk

Rękawice nitrylowe diagnostyczne, niejałowe,
bezpudowe, jednorazowego uŜytku - rozmiar M x
12 100sztuk
Rękawice nitrylowe diagnostyczne, niejałowe,
bezpudowe, jednorazowego uŜytku - rozmiar S x
13 100sztuk

op.

200

op.

200

PAKIET NR 6

Przedmiot zamówienia

Jm

Producent
Cena
Wartość
i nr
Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

1

Czepek pielęgniarski niewyjałowiony

szt.

900

2

Fartuch ochronny niewyjałowiony L

szt.

30

3

5

Maseczka ochronna
szt. 200
Ochraniacze na obuwie włókninowe z gumką,
niewyjałowione
szt. 200
Podkład zakozetkowy na rolce z perforacją z bibuły
celulozowej pokrytej folią polietylenową 51cm x
160cm (25sztuk na rolce)
rolka 100

6

Prześcieradło na rolce wykonane z włókniny
polipropylenowej o gramaturze 35g/m2, szerokość
55cm, długość 100m, bez perforacji

Lp.

4

rolka

4

7

8

9

Serweta gazowa, operacyjna, 17-nitkowa, 4warstwowa, wyjałowiona, z nitką RTG i tasiemką
45cm x 45cm x 5sztuk. Sterylizowana w parze
wodnej. Serwety zapakowane w torebkę
papierowo-foliową z duŜą czytelną, podwójnie
perforowaną, trójdzielną etykietą z 2 TAGami,
słuŜącymi do prowadzenia dokumentacji
medycznej.
Serweta z włókniny foliowane polipropylenowopolietylenowej o gramaturze 43g/m2, wyjałowiona
45 x 75 bez otworu. Serweta zapakowana w
torebkę papierowo-foliową z duŜą czytetną,
podwójnie perforowaną, trójdzielną etykietą z 2
TAGami, słuŜącymi do prowadzenia dokumentacji
medycznej.
Serweta z włókniny foliowanej polipropylenowopolietylenowej o gramaturze 43g/m2, wyjałowiona
45 x 75 z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem.
Serweta zapakowana w torebkę papierowo-foliową
z duŜą czytetną, podwójnie perforowaną,
trójdzielną etykietą z 2 TAGami, słuŜącymi do
prowadzenia dokumentacji medycznej.

op.

400

szt.

200

szt.

200

Serweta z włókniny polipropylenowej o gramaturze
10 35g/m2, niewyjałowiona 250cm x 160cm
szt.
Serweta z włókniny polipropylenowej o gramaturze
35g/m2, wyjałowiona 90 x 80cm. Serweta
zapakowana w torebkę papierowo-foliową z duŜą
czytetną, podwójnie perforowaną, trójdzielną
etykietą z 2 TAGami, słuŜącymi do prowadzenia
11 dokumentacji medycznej.
szt.

360

600

Zestaw odzieŜy ochronnej wyjałowony - fartuch L
12 x 1sztuka, maseczka ochronna x 1sztuka

kpl

600

PAKIET NR 7

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Przedmiot zamówienia
Papier krepowy do sterylizacji (zielony)
1200 x 1500 mm x 100 arkuszy, miękki, o
gramaturze 60g/m2
Paskowy wskaźnik chemiczny
do pary wodnej x 240 szt.
Rękaw foliowo - papierowy
z fałdą 100 mm x 40 x 100 m
Rękaw foliowo - papierowy
z fałdą 320 mm x 60 x 66 m
Rękaw foliowo - papierowy
z fałdą 420 mm x 90 x 66 m
Rękaw foliowo - papierowy
z fałdą 150mm x 50 x 100m
Rękaw foliowo - papierowy
z fałdą 300mm x 60 x 100m
Rękaw foliowo - papierowy
z fałdą 75mm x 25 x 100m

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

op.

1

op.

10

szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.

2

op.

1

op.

1

9

Rękaw foliowo - papierowy płaski 250mm x 200m

szt.

1

10 Rękaw foliowo - papierowy płaski 50mm x 200m

op.

1

11 Rękaw foliowo - papierowy płaski 75mm x 200m
Samoprzylepna torebka foliowo - papierowa
12 100 x 250mm x 100 szt.
Samoprzylepna torebka foliowo - papierowa
13 130 x 250mm x 100 szt.

op.

1

op.

4

op.

4

Wymagania poz. 3-11
napisy w języku polskim
znak CE na opakowaniu jak i na wyrobie
3 wskaŜniki sterylizacji umieszczone w obrębie zgrzewu, na
papierze pod folią
papier o gramaturze 60g/m2
folia minimum 6 warstw

PAKIET NR 8 (papiery do sterylizacji)

Lp.

Przedmiot zamówienia

1

ObłoŜenie pola operacyjnego do cesarskiego
cięcia wykonane z włókniny 3-warstwowej
wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowej o
gramaturze 73g/m2:
1.Serweta T z workiem, folią chirurgiczną i
warstwą chłonną w rozmiarze 325 x 250cm z
otworem kwadratowym 35cm x 35cm - 1sztuka
2.Serweta na stół instrumentarium 190cm x 150cm
- 1 sztuka 3.Serweta na stolik Mayo składana
teleskopowo 145cm x 80cm - 1 sztuka
4.Podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x
60cm - 1 sztuka 5.Serwetki do rąk włókninowe
40cm x 20cm - 4 sztuki
Zestaw
zapakowany w torebkę papierowo-foliową z duŜą
czytelną, podwójnie perforowaną, trójdzielną
etykietą z 2 TAGami, słuŜącymi do prowadzenia
dokumentacji medycznej.

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

kpl

30

2

3

Uniwersalne obłoŜenie pola operacyjnego do
operacji brzusznych z włókniny 2-warstwowej
polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze
56g/m2:
1. Serweta 240cm x 150cm z przylepcem - 1 sztuka
2. Serweta 180cm x 170cm z przylepcem - 1 sztuka
3. Serweta 90cm x 75cm z przylepcem - 2 sztuki
4. Taśma medyczna 50cm x 9cm - 1 sztuka
5. Pokrowiec na stolik Mayo składany
teleskopowo145cm x 80cm - 1 sztuka
6. Serweta na stół instrumentalny 150cm x 190cm 1 sztuka
7.
Serwetki do rąk włókninowe 20cm x 40cm - 4
sztuki Zestaw zapakowany w torebkę papierowofoliową z duŜą czytelną. podwójnie perforowaną,
trójdzielną etykietą z 2 TAGami, słuŜącymi do
prowadzenia dokumentacji medycznej.
kpl
Uniwersalne obłoŜenie pola operacyjnego do
operacji ginekologicznych z włókniny 2warstwowej polipropylenowo-polietylenowej o
gramaturze 56g/m2:
1. Serweta 200cm x 180cm z otworem
prostokątnym 20 x 10cm i przylepcem - 1 sztuka
2. Serweta 90cm x 75cm - 1 sztuka
3. Pokrowce na nogi pacjenta 120cm x 75cm- 2
sztuki
4. Serwetki do rąk włókninowe 20cm x 40cm 2sztuki
5. Pokrowiec na stolik Mayo składany teleskopowo
145cm x 80cm - 1 sztuka
6. Serweta na stół instrumentalny 150cm x 190cm 1 sztuka Zestaw zapakowany w torebkę papierowo- kpl

130

40

foliową z duŜą czytelną, podwójnie perforowaną,
trójdzielną etykietą z 2 TAGami, słuŜącymi do
prowadzenia dokumentacji medycznej.

4

Zestaw dla noworodka, w składzie:
1.serweta kompresowa 80cm x 60cm - 1 sztuka
2.podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x
60cm - 1 sztuka 3.czapeczka dla noworodka 12cm
x 10cm - 1 sztuka 4.kolorowy kocyk flanelowy
160cm x 75cm - 1 sztuka Zestaw zapakowany w
torebkę papierowo-foliową z duŜą czytelną,
podwójnie perforowaną, trójdzielną etykietą z 2
TAGami, słuŜącymi do prowadzenia dokumentacji
medycznej.

kpl

80

5

6

Zestaw do cewnikowania jałowy w opakowaniu
typu twardy blister z trzema przegrodami:
1.rękawice lateksowe rozmiar M - 2 sztuki
2.serweta z włókniny foliowanej 50cm x 50cm - 1
sztuka 3.serweta z włokniny foliowanej 50cm x
50cm z otworem o średnicy 6cm - 1 sztuka
4.tupfer kula 17N - 6 sztuk
5.pęseta plastikowa - 1 sztuka
Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową
z duŜą czytelną, podwójnie perforowaną,
trójdzielną etykietą z 2 TAGami, słuŜącymi do
prowadzenia dokumentacji medycznej.
Zestaw do porodu wykonany z włókniny 3warstwowej wiskozowo-polietylenowopolipropylenowej o gramaturze 73g/m2 w
składzie:
1.serweta 120cm x 90cm - 1 sztuka
2.serweta 150cm x 90cm stanowiąca owinięcie
tego zestawu - 1 sztuka
3.serweta kompresowa 80cm x 60cm - 1 sztuka
4.serweta kompresowa 25cm x 20cm - 6 sztuk
5.podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x
60cm - 1 sztuka 6.podkład chłonny z pulpy
celulozowej 90cm x 60cm - 1 sztuka Zestaw
zapakowany w torebkę papierowo-foliową z duŜą
czytelną, podwójnie perforowaną, trójdzielną
etykietą z 2 TAGami, słuŜącymi do prowadzenia
dokumentacji medycznej.

op.

50

kpl

80

7

8

Zestaw do szycia poporodowego:
1.kompresy włókninowe 4w 40g 7,5cm x 7,5cm 10 sztuk
2.kompresy włókninowe 4w 40g 10cm x 10cm - 20
sztuk
3.pokrowiec na nogi wykonany z włókniny
polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 75cm x
120cm - 2 sztuki
4.podkład z włókniny podfoliowanej o gramaturze
43g/m2 90cm x 150cm - 1sztuka
Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową
z duŜą czytelną, podwójnie perforowaną,
trójdzielną etykietą z 2 TAGami, słuŜącymi do
prowadzenia dokumentacji medycznej.
kpl
Zestaw jałowy do porodu:
1.kompresy włókninowe 4w 40g 7,5cm x 7,5cm 10 sztuk
2.pokrowiec na nogi wykonany z włókniny
polipropylenowej o gramaturze35g/m2 75cm x
120cm - 2 sztuki
3.podkład wykonany z włókniny podfoliowanej o
gramaturze 43g/m2 90cm x 150cm - 2 sztuki
Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową
z duŜą czytelną, podwójnie perforowaną,
trójdzielną etykietą z 2 TAGami, słuŜącymi do
kpl
prowadzenia dokumentacji medycznej.

40

12

9

Zestaw do porodu o składzie:
serweta na stół narzędziowy wykonana z włókniny
dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze
150 x 90cm - 1sztuka
pokrowiec na kończynę dolną wykonany z
włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2
w rozmiarze 120 x 80cm - zabezpieczenie nogi od
stolika narzędziowego - 1sztuka tupfery kule 17N
30 x 30cm - 5sztuk
kompresy włókninowe 40g/m2 4W 10cm x 20cm 5sztuk kompresy włókninowe 40g/m2 4W 7,5cm x
7,5cm - 10sztuk noŜyczki metalowe jedn. uŜytku
do cięcia pępowiny - 1sztuka zaciski do pępowiny
- 2sztuki flanelka dla dziecka (kocyk) w rozmiarze
160 x 75cm - 1sztuka czapeczka dla noworodka 1sztuka podkład celulozowy pod pośladki rodzącej
90 x 60cm - 1sztuka serweta z włókniny
kompresowej 80 x 60cm - 1sztuka
noŜyczki metalowe do cięcia krocza jedn. uŜytku
18cm - 1sztuka korcang plastikowy 24cm - 1sztuka
nerka tekturowa na łoŜysko - 1sztuka
rękawice lateksowe - 2sztuki
centymetr do mierzenia noworodka - 1sztuka
całość zapakowana w opakowanie typu TYVEK z
duŜą czytelną podwójnie perforowaną trójdzielną
etykietą z 2 TAGami, słuŜącymi do prowadzenia
dokumentacji medycznej.

150

PAKIET NR 9

Lp.

1

2

3

Przedmiot zamówienia
Maska tlenowa z drenem o dł. 210cm przedłuŜana
dla dorosłych. Wykonana z wysokiej jakości
przeŜroczystego i miękkiego tworzywa, dren
posiada wtopione 4 paski wzmacniające, które
powodują, Ŝe dren nie załamuje się i nie zamyka
światła przepływu tlenu, maska posiada regulację
obwodu głowy, sterylna, pakowana pojedyńczo w
opakowanie foliowe sterylizowane tlenkiem
etylenu
Maska tlenowa z drenem o dł. 210cm przedłuŜana
dla dzieci. Wykonana z wysokiej jakości
przeŜroczystego i miękkiego tworzywa, dren
posiada wtopione 4 paski wzmacniające, które
powodują, Ŝe dren nie załamuje się i nie zamyka
światła przepływu tlenu, maska posiada regulację
obwodu głowy, sterylna, pakowana pojedyńczo w
opakowanie foliowe sterylizowane tlenkiem
etylenu
Maska tlenowa z drenem o dł. 210cm standardowa
dla dorosłych. Wykonana z wysokiej jakości
przeŜroczystego i miękkiego tworzywa, dren
posiada wtopione 4 paski wzmacniające, które
powodują, Ŝe dren nie załamuje się i nie zamyka
światła przepływu tlenu, maska posiada regulację
obwodu głowy, sterylna, pakowana pojedyńczo w

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

szt.

110

szt.

55

szt.

30

opakowanie foliowe sterylizowane tlenkiem
etylenu

4

5

6

Maska tlenowa z drenem o dł. 210cm standardowa
dla dzieci. Wykonana z wysokiej jakości
przeŜroczystego i miękkiego tworzywa, dren
posiada wtopione 4 paski wzmacniające, które
powodują, Ŝe dren nie załamuje się i nie zamyka
światła przepływu tlenu, maska posiada regulację
obwodu głowy, sterylna, pakowana pojedyńczo w
opakowanie foliowe sterylizowane tlenkiem
etylenu
szt.
Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem o dł.
210cm przedłuŜana dla dorosłych. Wykonana z
wysokiej jakości przeŜroczystego i miękkiego
tworzywa, dren posiada wtopione 4 paski
wzmacniające, które powodują, Ŝe dren nie
załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu,
maska posiada regulację obwodu głowy, sterylna,
pakowana pojedyńczo w opakowanie foliowe
sterylizowane tlenkiem etylenu
szt.
Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem o dł.
210cm przedłuŜana dla dzieci. Wykonana z
wysokiej jakości przeŜroczystego i miękkiego
tworzywa, dren posiada wtopione 4 paski
wzmacniające, które powodują, Ŝe dren nie
załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu,
maska posiada regulację obwodu głowy, sterylna, szt.

25

100

220

pakowana pojedyńczo w opakowanie foliowe
sterylizowane tlenkiem etylenu

7

8

5

Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem o dł.
210cm standardowa dla dorosłych. Wykonana z
wysokiej jakości przeŜroczystego i miękkiego
tworzywa, dren posiada wtopione 4 paski
wzmacniające, które powodują, Ŝe dren nie
załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu,
maska posiada regulację obwodu głowy, sterylna,
pakowana pojedyńczo w opakowanie foliowe
sterylizowane tlenkiem etylenu
szt.
Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem o dł.
210cm standardowa dla dzieci. Wykonana z
wysokiej jakości przeŜroczystego i miękkiego
tworzywa, dren posiada wtopione 4 paski
wzmacniające, które powodują, Ŝe dren nie
załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu,
maska posiada regulację obwodu głowy, sterylna,
pakowana pojedyńczo w opakowanie foliowe
sterylizowane tlenkiem etylenu
szt.
Maska tlenowa z workiem i drenem o dł. 210cm
przedłuŜana dla dorosłych. Wykonana z wysokiej
jakości przeŜroczystego i miękkiego tworzywa,
dren posiada wtopione 4 paski wzmacniające, które
powodują, Ŝe dren nie załamuje się i nie zamyka
światła przepływu tlenu, maska posiada regulację
obwodu głowy, sterylna, pakowana pojedyńczo w szt.

100

70

40

opakowanie foliowe sterylizowane tlenkiem
etylenu

6

Maska tlenowa z workiem i drenem o dł. 210cm
przedłuŜana dla dzieci. Wykonana z wysokiej
jakości przeŜroczystego i miękkiego tworzywa,
dren posiada wtopione 4 paski wzmacniające, które
powodują, Ŝe dren nie załamuje się i nie zamyka
światła przepływu tlenu, maska posiada regulację
obwodu głowy, sterylna, pakowana pojedyńczo w
opakowanie foliowe sterylizowane tlenkiem
etylenu
szt.

20

PAKIET NR 10

Lp.

1
2
3

Przedmiot zamówienia

Cewnik do drenaŜu opłucnej z końcówką
standardową 24Ch 390mm (Bicakcilar)
Cewnik do karmienia niemowląt CH 4/400
posiadające znacznik RTG
Cewnik do karmienia niemowląt CH 6/400
posiadające znacznik RTG

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

szt.

20

szt.

10

szt.

10

5

Cewnik do karmienia niemowląt CH 8/400
posiadające znacznik RTG
Cewnik do podawania tlenu przez nos, jałowy,
długość 1500mm

6

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
rozmiar CH 10, pojemność balonika 3-5ml

szt.

10

7

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
rozmiar CH 10, pojemność balonika 5-15ml

szt.

10

8

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
rozmiar CH 12, pojemność balonika 5-15ml

szt.

30

9

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
rozmiar CH 14, pojemność balonika 5-15ml

szt.

10

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
10 rozmiar CH 16, pojemność balonika 5-15ml

szt.

260

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
11 rozmiar CH 18, pojemność balonika 30-50ml

szt.

20

4

szt.

10

szt.

500

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
13 rozmiar CH 18, pojemność balonika 5-15ml

szt.

290

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
14 rozmiar CH 20, pojemność balonika 30-50ml

szt.

10

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
16 rozmiar CH 20, pojemność balonika 5-15ml

szt.

200

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
17 rozmiar CH 22, pojemność balonika 30-50ml

szt.

10

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
18 rozmiar CH 22, pojemność balonika 5-15ml

szt.

80

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
19 rozmiar CH 24, pojemność balonika 5-15ml

szt.

10

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
20 rozmiar CH 8, pojemność balonika 3-5ml

szt.

10

Cewnik Foleya silikonowy, dwudroŜny,
sterylizowany radiacyjnie, zastawka wykonana z
lateksu, moŜliwość napełniania strzykawką Luer
21 rozmiar CH 8, pojemność balonika 5-15ml

szt.

10

23 Cewnik Nelaton 6 Fr

szt.

10

24 Cewnik Nelaton urologiczny CH 6/400

szt.

10

25 Cewnik Pezzer CH 28

szt.

5

26 Cewnik Pezzer CH 30

szt.

5

27 Cewnik Pezzer CH 32

szt.

5

28 Cewnik pępowinowy 3,5FR

szt.

15

29 Cewnik Thorax CH 24/500

szt.

5

30 Cewnik Tiemann CH 10/400

szt.

5

31 Cewnik Tiemann CH 14/400

szt.

5

32 Cewnik Tiemann CH 16/400
Cewnik z PCW do odsysania górnych dróg
oddechowych z otworem centralnym i dwoma
33 bocznymi, jałowy CH 10/400
Cewnik z PCW do odsysania górnych dróg
oddechowych z otworem centralnym i dwoma
34 bocznymi, jałowy CH 10/500

szt.

5

szt.

300

szt.

20

35

Cewnik z PCW do odsysania górnych dróg
oddechowych z otworem centralnym i dwoma
bocznymi, jałowy CH 10/600
Cewnik z PCW do odsysania górnych dróg
oddechowych z otworem centralnym i dwoma
bocznymi, jałowy CH 12/500
Cewnik z PCW do odsysania górnych dróg
oddechowych z otworem centralnym i dwoma
bocznymi, jałowy CH 14/600
Cewnik z PCW do odsysania górnych dróg
oddechowych z otworem centralnym i dwoma
bocznymi, jałowy CH 16/500
Cewnik z PCW do odsysania górnych dróg
oddechowych z otworem centralnym i dwoma
bocznymi, jałowy CH 18/500
Cewnik z PCW do odsysania górnych dróg
oddechowych z otworem centralnym i dwoma
bocznymi, jałowy CH 6/400
Cewnik z PCW do odsysania górnych dróg
oddechowych z otworem centralnym i dwoma
bocznymi, jałowy CH 8/400

szt.

20

szt.

10

szt.

90

szt.

80

szt.

10

szt.

20

szt.

130

42 Zgłębnik Ŝołądkowy nr 12

szt.

5

43 Zgłębnik Ŝołądkowy nr 14

szt.

60

44 Zgłębnik Ŝołądkowy nr 16

szt.

10

45 Zgłębnik Ŝołądkowy nr 20

szt.

5

46 Zgłębnik Ŝołądkowy nr 22

szt.

10

36

37

38

39

40

41

47 Zgłębnik Ŝołądkowy nr 24

szt.

10

48 Zgłębnik Ŝołądkowy nr 6 z nitką (120cm)

szt.

10

PAKIET NR 11

Lp.

Przedmiot zamówienia

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

1

Papier Ascard 612 210 x 25 do EKG

szt.

40

2

szt.

180

szt.

12

4

Papier Ascard A4 112 x 25 do EKG
Papier do defibrylatora Zoll 90 x 90 x 200
(Sorimex)
Papier do KTG Soncaid Oxford Team
143x150x300

szt.

16

5

Papier rejestracyjny MITSUBISHI K61B 110 x 20

szt.

30

6

Papier EKG PC LIFEPACK 11-12 108 x 25

szt.

10

3

PAKIET NR 12

Lp

1

2

3

4

5

6

Przedmiot zamówienia
Igły jednorazowego uŜytku sterylne z nasadką
Luer-Lock. Złącza i oznakowania barwne na
opakowaniu kaŜdej igły zgodne z normą ISO.
Rozmiar 0,5mm x 25mm x 100 sztuk
Igły jednorazowego uŜytku sterylne z nasadką
Luer-Lock. Złącza i oznakowania barwne na
opakowaniu kaŜdej igły zgodne z normą ISO.
Rozmiar 0,6mm x 30mm x 100 sztuk
Igły jednorazowego uŜytku sterylne z nasadką
Luer-Lock. Złącza i oznakowania barwne na
opakowaniu kaŜdej igły zgodne z normą ISO.
Rozmiar 0,7mm x 30mm x 100 sztuk
Igły jednorazowego uŜytku sterylne z nasadką
Luer-Lock. Złącza i oznakowania barwne na
opakowaniu kaŜdej igły zgodne z normą ISO.
Rozmiar 0,8mm x 40mm x 100 sztuk
Igły jednorazowego uŜytku sterylne z nasadką
Luer-Lock. Złącza i oznakowania barwne na
opakowaniu kaŜdej igły zgodne z normą ISO.
Rozmiar 0,9mm x 40mm x 100 sztuk
Igły jednorazowego uŜytku sterylne z nasadką
Luer-Lock. Złącza i oznakowania barwne na
opakowaniu kaŜdej igły zgodne z normą ISO.
Rozmiar 1,1mm x 40mm x 100 sztuk

Producent
Cena
Wartość
i nr
Jm Ilość jednostkowa
brutto katalogowy
netto

op.

40

op.

40

op.

90

op.

190

op.

170

op.

40

Igły jednorazowego uŜytku sterylne z nasadką
Luer-Lock. Złącza i oznakowania barwne na
opakowaniu kaŜdej igły zgodne z normą ISO.
7 Rozmiar 1,2mm x 40mm x 100 sztuk
Igły jednorazowego uŜytku sterylne z nasadką
Luer-Lock. Złącza i oznakowania barwne na
opakowaniu kaŜdej igły zgodne z normą ISO.
8 Rozmiar 2,1mm x 40mm x 100sztuk
PrzedłuŜacz do pomp infuzyjnych długość 150cm
do leków światłoczułych, łącznik Luer-Lock, dren
ośrednicy wew. 1,2mm- wolny od ftalanów,
sterylny, z zabezpieczonymi końcami. Wymagane
9 oświadczenie producenta o braku ftalanów.
PrzedłuŜacz do pomp infuzyjnych długość 150cm,
łącznik Luer-Lock, dren ośrednicy wew. 1,2mm wolny od ftalanów, sterylny, z zabezpieczonymi
końcami. Wymagane oświadczenie producenta o
10 braku ftalanów.
Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów,
transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość
bez zawartości ftalanów (informacja na
opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy
wyposaŜony w uchwyt na dren oraz moŜliwość
zabezpieczenia igły biorczej po uŜyciu, nazwa
producenta na zaciskaczu, opakowanie
11 kolorystyczne folia-papier, sterylny

op.

10

op.

5

szt.

300

szt. 1100

szt.

600

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych,
komora kroplowa wykonana z PP o długości min
65mm, całość wolna od ftalanów (informacja na
opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta
dwupłaszczyznowo wykonana z ABS
wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy
wyposaŜony w uchwyt na dren oraz moŜliwość
zabezpieczenia igły biorczej po uŜyciu, nazwa
producenta na zaciskaczu, opakowanie
szt. 10000
12 kolorystyczne folia-papier, sterylny

13

14

15

16

Strzykawka jednorazowego uŜytku 100ml Janette z
wyraŜną dwustronną skalą, sterylna, nazwa własna
producenta na cylindrze tłoka
Strzykawka dwuczęściowa 10ml, końcówka luer,
posiadająca zielony kontrastujący tłok oraz czarną
rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać
podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem
tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki
nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna
Strzykawka jednorazowego uŜytku 1ml
tuberculinowa, trzyczęściowa, niepirogenna, z igłą
0,45x13mm
Strzykawka dwuczęściowa 20ml, końcówka luer,
posiadająca zielony kontrastujący tłok oraz czarną
rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać
podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem
tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki
nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna

szt.

300

op.

120

szt.

700

op.

110

17

18

19

20

Strzykawka dwuczęściowa 2ml, końcówka luer,
posiadająca zielony kontrastujący tłok oraz czarną
rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać
podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem
tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki
nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna
Strzykawka jednorazowego uŜytku 50(60)ml do
pomp infuzyjnych, do leków światłoczułych,
trzyczęściowa, czarna lub bursztynowa czytelna
skala, podwójna skala pomiarowa, podwójne
uszczelnienie tłoka, posiadająca czterostronne
podcięcie tłoczyska celem łatwego montaŜu w
pompie
Strzykawka jednorazowego uŜytku 50(60)ml do
pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, czarna czytelna
skala, podwójna skala pomiarowa, podwójne
uszczelnienie tłoka, posiadająca czterostronne
podcięcie tłoczyska celem łatwego montaŜu w
pompie
Strzykawka dwuczęściowa 5ml, końcówka luer,
posiadająca zielony kontrastujący tłok oraz czarną
rozszerzona skale pomiarową, musi posiadać
podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem
tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki
nadrukowane na cylindrze, op=100szt., sterylna

op.

140

szt.

250

szt. 1000

op.

170

PAKIET NR 13

Lp
1

Przedmiot zamówienia
Paski testowe Accu - Chek Aktive x 50 sztuk

Cena
Producent
Wartość
Jm Ilość jednostkowa
i nr
brutto
netto
katalogowy
op.

90

PAKIET NR 14
Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena
Producent
Wartość
Jm Ilość jednostkowa
i nr
brutto
netto
katalogowy

1

Rurka intubacyjna nr 2 bez mankietu

szt.

10

2

Rurka intubacyjna nr 2 z mankietem

szt.

5

3

Rurka intubacyjna nr 2,5 bez mankietu

szt.

10

4

Rurka intubacyjna nr 3 bez mankietu

szt.

5

5

Rurka intubacyjna nr 3 z mankietem

szt.

5

6

Rurka intubacyjna nr 3,5 bez mankietu

szt.

10

7

Rurka intubacyjna nr 3,5 z mankietem

szt.

10

8

Rurka intubacyjna nr 4 bez mankietu

szt.

10

9

Rurka intubacyjna nr 4 z mankietem

szt.

10

10 Rurka intubacyjna nr 4,5 z mankietem

szt.

5

11 Rurka intubacyjna nr 5 z mankietem

szt.

10

12 Rurka intubacyjna nr 5,5 z mankietem

szt.

20

13 Rurka intubacyjna nr 6 z mankietem

szt.

20

14 Rurka intubacyjna nr 7 z mankietem

szt.

80

15 Rurka intubacyjna nr 7,5 z mankietem

szt.

40

16 Rurka intubacyjna nr 8 z mankietem

szt.

70

17 Rurka intubacyjna nr 9 z mankietem

szt.

20

18 Rurka tracheostomijna nr 8 z mankietem

szt.

5

Rurka ustno - gardłowa Guedela jednoczęściowa,
ze zintegrowanym blokerem zgryzu, który jest
19 oznaczony kodem koloru - rozmiar 0 dł.60mm

szt.

10

Rurka ustno - gardłowa Guedela jednoczęściowa,
ze zintegrowanym blokerem zgryzu, który jest
20 oznaczony kodem koloru - rozmiar 00 dł.50mm

szt.

10

Rurka ustno - gardłowa Guedela jednoczęściowa,
ze zintegrowanym blokerem zgryzu, który jest
21 oznaczony kodem koloru - rozmiar 000 dł.35mm

szt.

8

Rurka ustno - gardłowa Guedela jednoczęściowa,
ze zintegrowanym blokerem zgryzu, który jest
22 oznaczony kodem koloru - rozmiar 1 dł.70mm

szt.

20

Rurka ustno - gardłowa Guedela jednoczęściowa,
ze zintegrowanym blokerem zgryzu, który jest
23 oznaczony kodem koloru - rozmiar 2 dł.80mm

szt.

20

Rurka ustno - gardłowa Guedela jednoczęściowa,
ze zintegrowanym blokerem zgryzu, który jest
24 oznaczony kodem koloru - rozmiar 3 dł.90mm

szt.

10

Rurka ustno - gardłowa Guedela jednoczęściowa,
ze zintegrowanym blokerem zgryzu, który jest
25 oznaczony kodem koloru - rozmiar 4 dł.100mm

szt.

10

Rurka ustno - gardłowa Guedela jednoczęściowa,
ze zintegrowanym blokerem zgryzu, który jest
26 oznaczony kodem koloru - rozmiar 5 dł.110mm

szt.

10

Rurka ustno - gardłowa Guedela jednoczęściowa,
ze zintegrowanym blokerem zgryzu, który jest
27 oznaczony kodem koloru - rozmiar 6 dł.120mm

szt.

10

PAKIET NR 15
Lp.

Przedmiot zamówienia

Jm Ilość

6

Filtr antybakteryjny/antywirusowy z wymiennikiem
ciepła i wilgoci z portem, jałowy ( BACT HME
POR )
Elektrody Ŝelowane EKG HOLT R-LLL 510 dla
dorosłych do badań Holtera, rozmiar 42x56,
wykonane z pianki PE, Ŝel stały, pakowane po
30sztuk
Elektrody Ŝelowane EKG R-LFO-510 dla dorosłych
do badań wysiłkowych/monitoringu, rozmiar 43x46,
wykonane z pianki PE, Ŝel stały pakowane po 50
sztuk
Igła do biopsji aspiracyjno cytologicznej 0,9 x 200
(typu RAKOCZY)
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil
Point 26G x 90
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil
Point 27G x 90

7

Igła Stericam 21G 0,8 x 120

szt.

200

8

Igła typ Motylek G23 0,6mm

szt.

60

9

Igły do pobierania i wstrzykiwania do pojemników
wielodawkowych, wyposaŜone w filtr przed
zakaŜeniami bakteryjnymi 0,45um, oraz filtr
cząsteczkowy 5um z samozamykającą się zatyczką

szt. 1100

1

2

3
4
5

szt.

120

op.

90

op.

100

szt.

20

szt.

130

op.

40

Cena
jednostkowa Wartość
netto
brutto

Producent
i nr
katalogowy

10 Kieliszki jednorazowe do leków
Koc ratunkowy izotermiczny srebrno - złoty 210 x
11 160cm

szt. 16000
szt.

40

Końcówka do odsysania pola operacyjnego z
przewodem ssącym, jałowa końcówka rozm.8mm
12 dł.250mm, przewód ssący rozm.8mm,dł.2100mm

szt.

500

13 Koreczki do kaniul

szt. 1000

Kraniki trójdroŜne, nietoksyczne, apirogenne,
14 sterylne, jednorazowego uŜytku

szt.

350

15 Łącznik do drenów prosty 6-9/5 9P-0500

szt.

100

16 Okulary do fototerapii małe

szt.

4

17 Okulary do fototerapii średnie

op.

4

18 Opaska uciskowa ( Staza )
Opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych x 50
19 sztuk

szt.

6

op.

80

20 Opaski identyfikacyjne dla noworodków x 50 sztuk

op.

40

21 Osłonki na USG nawilŜane
Ostrza chirurgiczne wymienne do skalpeli,
wykonane ze stali węglowej, nierdzewne, kształt
ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar nr 18 x
22 100sztuk

szt. 2600

op.

2

Ostrza chirurgiczne wymienne do skalpeli,
wykonane ze stali węglowej, nierdzewne, kształt
ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar nr 11 x
23 100sztuk
Ostrza chirurgiczne wymienne do skalpeli,
wykonane ze stali węglowej, nierdzewne, kształt
ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar nr 14 x
24 100sztuk
Ostrza chirurgiczne wymienne do skalpeli,
wykonane ze stali węglowej, nierdzewne, kształt
ostrza oznaczony na opakowaniu, rozmiar nr 22 x
25 100sztuk

op.

10

op.

2

op.

6

szt.

50

szt.

700

szt.

100

26 Pinceta medyczna j.u. czysta mikrobiologicznie
Pojemniki do pobierania moczu dla noworodków i
27 dzieci uniwersalne
Probówka do pobierania wymazów bez podłoŜa,
28 sterylna 150mm
Probówka do pobierania wymazów z podłoŜem
29 transportowym STUART z węglem B094
Probówka do pobierania wymazów z podłoŜem,
30 sterylna 150mm

szt.

30

szt.

30

31 Prowadnica do rurek intubacyjnych 2,2 x 23 (mała)

szt.

5

32 Prowadnica do rurek intubacyjnych 4,0

szt.

5

33 PrzedłuŜacz do tlenu Ch 16 x 2100mm jałowy

szt.

220

34 Szpatułki drewniane x 100szt.

op.

40

Taśma samoklejąca ze wskaŜnikiem do sterylizacji
35 parowej TAS-25 x 55

szt.

3

36 Termometr cyfrowy z końcówką twardą

szt.

60

37 Termometr lekarski bezrtęciowy geratherm

szt.

20

38 Torba na wymiociny

szt.

450

39 Ustnik do spirometru papierowy

szt. 1000

40 Wieszak do pojemnika na zbiórki moczu
Wkład do ssaka 2L kompaktowy, króciec
41 standardowy

szt.

80

szt.

60

42 Worki do dobowej zbiórki moczu sterylne 2000ml

szt.

900

43 Zaciskacz do pępowiny

szt.

200

44 Zatyczka do cewnika

szt.

40

45 Zestaw do kolografii bez barytu

op.

10

46 Zestaw do lewatywy

szt.

180

47 śel do USG 500g

op.

240

PAKIET NR 16
Lp.
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Przedmiot zamówienia

Cena
Producent
Jm Ilość jednostkowa Wartość
i nr
netto
brutto katalogowy

Pojemnik na odpady medyczne, konstrukcja
otworu wrzutowego umoŜliwia bezpieczne
zbieranie zuŜytych igieł i strzykawek. Wieczko
skonstruowane tak, Ŝe umoŜliwia zamykanie
dwustronne tj. na roboczo i do transportu.
Pojemnik odporny na przekłucia i uderzenia,
posiada atest PZH, posiada etykietę do widocznego
opisania. Kolor czerwony z pokrywką - pojemność
1L
szt.
Pojemnik na odpady medyczne, konstrukcja
otworu wrzutowego umoŜliwia bezpieczne
zbieranie zuŜytych igieł i strzykawek. Wieczko
skonstruowane tak, Ŝe umoŜliwia zamykanie
dwustronne tj. na roboczo i do transportu.
Pojemnik odporny na przekłucia i uderzenia,
posiada atest PZH, posiada etykietę do widocznego
opisania. Kolor czerwony z pokrywką - pojemność
2L
szt.
Pojemnik na odpady medyczne, konstrukcja
otworu wrzutowego umoŜliwia bezpieczne
zbieranie zuŜytych igieł i strzykawek. Wieczko
skonstruowane tak, Ŝe umoŜliwia zamykanie
dwustronne tj. na roboczo i do transportu.
Pojemnik odporny na przekłucia i uderzenia,
posiada atest PZH, posiada etykietę do widocznego szt.

440

200

440

opisania. Kolor czerwony z pokrywką - pojemność
5L

4

5

Pojemnik na odpady medyczne, konstrukcja
otworu wrzutowego umoŜliwia bezpieczne
zbieranie zuŜytych igieł i strzykawek. Wieczko
skonstruowane tak, Ŝe umoŜliwia zamykanie
dwustronne tj. na roboczo i do transportu.
Pojemnik odporny na przekłucia i uderzenia,
posiada atest PZH, posiada etykietę do widocznego
opisania. Kolor czerwony z pokrywką - pojemność
10L
szt.
Pojemnik na odpady medyczne, konstrukcja
otworu wrzutowego umoŜliwia bezpieczne
zbieranie zuŜytych igieł i strzykawek. Wieczko
skonstruowane tak, Ŝe umoŜliwia zamykanie
dwustronne tj. na roboczo i do transportu.
Pojemnik odporny na przekłucia i uderzenia,
posiada atest PZH, posiada etykietę do widocznego
opisania. Kolor czerwon z pokrywką - pojemność
20L
szt.

240

180

PAKIET NR 17

Lp.

Przedmiot zamówienia

5

Maska krtaniowa do nieinwazyjnej intubacji
pacjenta, sterylna, mankiet dostosowany do
anatomii pacjenta, do mankietu dołączony dren,
którym się pompuje powietrze, na masce są
wyraŜne niezmywalne nadruki - nr 1,5
Maska krtaniowa do nieinwazyjnej intubacji
pacjenta, sterylna, mankiet dostosowany do
anatomii pacjenta, do mankietu dołączony dren,
którym się pompuje powietrze, na masce są
wyraŜne niezmywalne nadruki - nr 2
Maska krtaniowa do nieinwazyjnej intubacji
pacjenta, sterylna, mankiet dostosowany do
anatomii pacjenta, do mankietu dołączony dren,
którym się pompuje powietrze, na masce są
wyraŜne niezmywalne nadruki - nr 3
Maska krtaniowa do nieinwazyjnej intubacji
pacjenta, sterylna, mankiet dostosowany do
anatomii pacjenta, do mankietu dołączony dren,
którym się pompuje powietrze, na masce są
wyraŜne niezmywalne nadruki - nr 4
Maska krtaniowa do nieinwazyjnej intubacji
pacjenta, sterylna, mankiet dostosowany do
anatomii pacjenta, do mankietu dołączony dren,
którym się pompuje powietrze, na masce są
wyraŜne niezmywalne nadruki - nr 5

6

Rurka nosowo-gardłowa nr 5

1

2

3

4

Cena
Producent
Jm Ilość jednostkowa Wartość
i nr
netto
brutto katalogowy

szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.

1

szt.

1

szt.

5

7

Rurka nosowo-gardłowa nr 6

szt.

5

8

Rurka nosowo-gardłowa nr 7

szt.

5

9

Rurka nosowo-gardłowa nr 8

szt.

5

10 Rurka nosowo-gardłowa nr 9

szt.

5

PAKIET NR 18
Lp.

1

2

Przedmiot zamówienia

Cena
Producent
i nr
Jm Ilość jednostkowa Wartość
netto
brutto katalogowy

Kaniula doŜylna wykonana z poliuretanu, ze
skrzydełkami, z dodatkowym portem i z
integrowanym koreczkiem Luer-lock posiadającym
trzpień zamykający poniŜej krawędzi korka,
posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG oraz
hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się
krwi, opakowanie blister-pack 17G 1,5 x 45mm
(biały)
szt.
Kaniula doŜylna wykonana z poliuretanu, ze
skrzydełkami, z dodatkowym portem i z
integrowanym koreczkiem Luer-lock posiadającym
trzpień zamykający poniŜej krawędzi korka,
posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG oraz
hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się
krwi, opakowanie blister-pack 18G 1,3 x 33mm
(zielony)
szt.

10

700

3

4

5

6

Kaniula doŜylna wykonana z poliuretanu, ze
skrzydełkami, z dodatkowym portem i z
integrowanym koreczkiem Luer-lock posiadającym
trzpień zamykający poniŜej krawędzi korka,
posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG oraz
hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się
krwi, opakowanie blister-pack 18G 1,3 x 45mm
(zielony)
Kaniula doŜylna wykonana z poliuretanu, ze
skrzydełkami, z dodatkowym portem i z
integrowanym koreczkiem Luer-lock posiadającym
trzpień zamykający poniŜej krawędzi korka,
posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG oraz
hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się
krwi, opakowanie blister-pack 20G 1,1 x 25mm
(róŜowy)
Kaniula doŜylna wykonana z poliuretanu, ze
skrzydełkami, z dodatkowym portem i z
integrowanym koreczkiem Luer-lock posiadającym
trzpień zamykający poniŜej krawędzi korka,
posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG oraz
hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się
krwi, opakowanie blister-pack 20G 1,1 x 33mm
(róŜowy)
Kaniula doŜylna wykonana z poliuretanu, ze
skrzydełkami, z dodatkowym portem i z
integrowanym koreczkiem Luer-lock posiadającym
trzpień zamykający poniŜej krawędzi korka,
posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG oraz
hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się
krwi, opakowanie blister-pack 22G 0,9 x 25mm
niebieski)

szt.

200

szt.

800

szt. 1200

szt. 4400

7

Kaniula doŜylna wykonana z poliuretanu, ze
skrzydełkami, z dodatkowym portem i z
integrowanym koreczkiem Luer-lock posiadającym
trzpień zamykający poniŜej krawędzi korka,
posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG oraz
hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się
krwi, opakowanie blister-pack 24G0,7 x 19mm
(Ŝółty)
szt.

800

PAKIET NR 19
Lp.

1

Przedmiot zamówienia

Cena
Jm Ilość jednostkowa Wartość
netto
brutto

Kaniula doŜylna wykonana z poliuretanu, ze
skrzydełkami, z dodatkowym portem i z
integrowanym koreczkiem Luer-lock posiadającym
trzpień zamykający poniŜej krawędzi korka,
posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG oraz
hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się
krwi, opakowanie blister-pack 24GA0,7 x 19mm
(Ŝółty ) Neoflon
szt.

350

Producent
i nr
katalogowy

PAKIET NR 20
Lp.

Przedmiot zamówienia

Producent
Cena
i nr
Jm Ilość jednostkowa Wartość
katalogowy
netto
brutto

1

Cytofix 150ml utrwalacz do badania
cytologicznego

op.

1

2

Flocare Pack przyrz.d/Ŝyw.do jelit. GRAVIT

szt.

10

3

Igły do penów

szt.

100

4

400

5

Majtki diagnostyczne j.u.do badań kolonoskopii
szt.
Pipeta jednorazowa do pobierania próbek z wnętrza
macicy (Endorette)
szt.

6

Pojemniki do badania plwociny na BK jałowe

szt.

10

7

Poszwa medyczna z włókniny 210 x 160cm

szt.

100

8

Szczotka do czyszczenia wierteł (narzędzi) ręczna

szt.

10

Test ureazowy do wykrywania Helikobacter pylori szt.
Zestaw pościeli włókninowej - prześcieradło,
10 poszwa, poszewka
kpl.

300

9

20

20

PAKIET NR 21
Lp.

1
2
3

4

Przedmiot zamówienia
Opatrunek na oparzenia sterylny z hydroŜelem
100mm x 100 mm 40g Ŝelu
Opatrunek na oparzenia sterylny z hydroŜelem
200mm x 150 mm 40g Ŝelu
Opatrunek na oparzenia sterylny z hydroŜelem
200mm x 200 mm 120g Ŝelu
Opatrunek hydrokoloidowy w postaci płytki do ran
płytkich z małą lub umiarkowaną ilością wysięku
10 x 10cm

Cena
Producent
i nr
Jm Ilość jednostkowa Wartość
netto
brutto katalogowy
szt.

10

szt.

10

szt.

10

szt.

10

PAKIET NR 22
Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena
Producent
Jm Ilość jednostkowa Wartość
i nr
netto
brutto katalogowy

1

Aspirator do usuwania wydzieliny z nosa FRIDA

szt.

1

2

Basen sanitarny plastikowy

szt.

1

3

Filtr do kardiomonitorów ICARD 25/50

szt.

10

4

Gruszka z miękkim końcem

szt.

1

5

Igla doszpikowa 15G ST2C

szt.

1

6

Igla doszpikowa DIN 1518X

szt.

1

7

1

8

Kaczka jednorazowa
szt.
Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi, jałowy,
długość drenu 150cm, komora kroplowa wykonana
z tworzywa nie zawierającego PVC, końcówka
Luer-Lock
szt.

10

9

Siatka chirurgiczna monofilamentowa
polipropylenowa HERMESH 6 cm

szt.

1

10 Siatka chirurgiczna Surgimesh G 451-8

szt.

1

11 Siatka Pelvimesh Anterior

szt.

1

12 Taśma T-sling do nietrzymania moczu

szt.

15

13 Zestaw do konikotomii dzieci 30-04-002-1

szt.

1

