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Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego
                             i wielorazowego użytku; znak sprawy: 30/ZA/10.

Samodzielny   Publiczny   Zakład   Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej
w  Świętochłowicach” dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym- Pakiecie XII poz. 1 zmieniając zapis: „powinny
posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany
rozmiar na opakowaniu” na zapis: „powinny posiadać barwne oznaczenie rozmiaru cewnika oraz
fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu”.
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym- Pakiecie XII poz. 34 zmieniając zapis: „powinny
posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany
rozmiar na opakowaniu” na zapis: „powinny posiadać barwne oznaczenie rozmiaru cewnika oraz
fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu”.



Pakiet XII - Dreny, cewniki, maski, zgłębniki

L.P. ASORTYMENCIE
J.m.

ILO ŚĆ
MAX

CENA
NETTO

WARTO ŚĆ
NETTO

VAT
WARTO ŚĆ
BRUTTO

PRODUCENT

1. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, pojedynczo pakowany, sterylny,
wykonany z elastycznego materiału ze zmrożoną powierzchnią zapobiegającą
przyklejaniu się cewnika do rurki, musi  posiadać otwór centralny  oraz dwa otwory
naprzeciwległe otwory boczne nie przekraczające swoją powierzchnią 50%
powierzchni  otworu centralnego zapewniające bezpieczne odsysanie bez
możliwości zatkania Ch 12,14,16,18, j.u., powinny posiadać barwne oznaczenie
rozmiaru cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu   

 CH 4-6 szt. 500
 CH 8 szt. 500
 CH 10 szt. 500
 CH 12 szt. 300
 CH 14 szt. 200
 CH 16 szt. 500
 CH 18-20 szt. 300
2. Cewnik (wąsy)do podawania tlenu przez nos dla noworodków dł. 200-210 cm,

część donosowa wykonana z miękkiego materiału szt. 500
3. Maska tlenowa z drenem dla dzieci  o długości co najmniej 200 cm, elastyczna

dobrze przylegająca do twarzy, j.u. wykonana z medycznego PCV, z zaciskiem na
nos oraz z gumką na około głowy szt. 200

4. Maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości co najmniej 200 cm, elastyczna
dobrze przylegająca do twarzy, o średnim stężeniu tlenu j.u. wykonana z
medycznego PCV, z zaciskiem na nos oraz z gumką na około głowy szt. 600

5. Maska tlenowa dla dzieci z nebulizatorem oraz drenem o długości co najmniej 200
cm, elastyczna dobrze przylegająca do twarzy,  j.u. wykonana z medycznego PCV, z
zaciskiem na nos oraz z gumką na około głowy szt. 70

6. Rurka intubacyjna  z mankietem śr. 3,5-9,0 mm, wykonana z medycznego PCV,
mankiet  niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach  RTG, oring dookoła
rurki widoczny z każdej strony, ułatwiający lokalizację położenia rurki względem
laryngoskopu
* Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne ze znacznikiem w postaci 2 pasków szt. 500

7. Rurka intubacyjna bez mankietu średnica 2,0 - 3,5mm o zwiększonych
właściwościach termoplastycznych wykonana z medycznego PCV-półprzeźroczysta,
linia widoczna w promieniach RTG szt. 60

8. Stabilizator do rurek intubacyjnych; sztywny, koloru zielonego, zakręcany śrubką z
dodatkowym uchwytem stabilizującym rurkę posiadający gryzak zapobiegający szt. 30



traumatyzacji pacjenta oraz drugi otwór na wejście dodatkowej rurki. Mocowany
wokół głowy lub poduszki za pomocą połączonej taśmy na rzepy. Uniwersalny
rozmiar.

9. Rurka ustno-gardłowa Guedel  z kolorowym znacznikiem, nr 1, 2,3 sterylna,
wykonana z medycznego PCV,  pakowana pojedynczo, opakowanie z widoczną
datą ważności, nazwą producenta oraz podany rozmiar szt. 120

10. Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem śr. 7,0-8,5 mm, wykonana z medycznego
PCV, mankiet  niskociśnieniowy, linia widoczna w promieniach  RTG, oring
dookoła rurki widoczny z każdej strony, ułatwiający lokalizację położenia rurki
względem laryngoskopu
* Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne ze znacznikiem w postaci 2 pasków. szt. 60

11. Przedłużacz do obwodów oddechowych 10cm, gładki wewnętrznie z łacznikiem
podwójnie obrotowym szt. 20

12. Cewnik do karmienia ch 6,8,10 j.u, sterylny, pakowany pojedynczo, wykonany z
materiału elastycznego, otwory boczne duże zapewniające bezpieczny przepływ, na
opakowaniu widoczna data ważności, nazwa producenta, rozmiar szt. 2500

13. Maski do aparatu do znieczuleń ( wielorazowe ) roz. 3,4,5 szt. 12
14. Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem - jednorazowego

u żytku szt. 30
15. Filtr oddechowy, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno,

sterylny szt. 700
16. Worek na wymiociny, Wyposażony w zastawki antyrefluksyjne, Posiadający giętką

maseczkę która dopasowywuje się do twarzy oraz składa po wykorzystaniu
woreczka, na worku znajduje się podziałka od 100 do 1500 ml szt. 30

17 Dren KHERA rozm.14-22. dł. ramion 76 x 30 cm szt. 15   
18 Dren do jamy brzusznej rozm.18-34 lateksowy

* Zamawiający dopuszcza dren do jamy brzusznej wykonany ze 100% silikonu. szt. 210   
19. Dren tlenowy 3–4,30m o przekroju gwiazdkowym szt. 10   
20. Dren tlenowy 2-2,5m o przekroju gwiazdkowym szt. 5   
21. Dren tlenowy 5-7,7m o przekroju gwiazdkowym szt. 20   
22. Dren łączący Ch 25dł. min. 200cm - zakończenia lejek-lejek, w zestawie łącznik o

dł. min. 8cm - umożliwiający łączenie drenów szt. 50   
23. Zestaw do drenażu ran typ REDON dren nr 12 + butelka 200-500ml ster., ciśnienie

początkowe min.  120mbar, zastawka antyrefluksyjna szt. 300   
24. Zestaw dwukomorowy do drenażu opłucnej, biernego lub czynnego, poj. ok.2l 3
25. Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek ster. szt. 1000   
26. Woreczek do pobierania moczu dla chłopców ster. szt. 1000   
27. Wieszak do worków na mocz szt. 300   



28. Pojemnik do dobowej zbiórki moczu szt. 2   
29. Zestaw do parocentezy

2L szt. 3

5L szt. 3

8L szt. 3
30. Zestaw do biopsji wątroby - Jednorazowa histologiczna igła końcówka typu trokar,

samoblokująca się strzykawka, oznaczenie skali w centymetrach, jednorazowy
skalpel, strzykawka aspiracyjna (10ml) z końcówką Luer Lock, igła dla strzykawki
aspiracyjnej, średnica 20G, długość 38 mm kpl. 5

31. Worki stomijne  samoprzylepne  pediatryczne szt. 10
32. Worki stomijne  samoprzylepne  dorosłych szt. 10
33. Cewnik lateks typ PEZZER rozm. 26-34, długość min. 35 cm oraz min. 2 otwory

boczne szt. 150
34. Cewnik typ NELATON rozm.8-22, powinny posiadać barwne oznaczenie rozmiaru

cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu szt. 500
35. Cewnik THORAX z kontrastem rtg rozm. 28-32 skalowany co 2cm  z trokarem i

trokar ostry   końcówka zamknięta szt. 10
36. Cewnik TIEMANN rozm. 8-22 ze zmrożoną pow. szt. 100
37. Cewnik FOLEY silikonowy rozm.6-8 z prowadnicą 100% silikon, do każdego

cewnika dołączona, indywidualnie zapakowana sterylna zatyczka, przeźroczysty
* Zamawiający dopuszcza cewnik 100% silikon z zatyczką pakowaną w komplecie z
cewnikiem szt. 5

38. Cewnik FOLEY rozm.6-24 dwudrożny,  z zastawką bezzwrotną i balonem, nr serii
na cewniku i opak. jedn. szt. 1500

39. Kanka doodbytnicza  
 rozm.Ch 16x200mm szt. 50
 rozm.Ch 30x300mm szt. 80
 rozm.Ch 30x400mm szt. 10
 rozm.Ch 24x250mm szt. 10
40. Sonda rektalna z bocznymi otworami F 26/F 30 dł. min.  36cm szt. 20
41. Zgłębnik żołądkowy dł.800mm  
 rozm.14 szt. 40
 rozm.16 szt. 170
 rozm.18 szt. 170
 rozm.20, 22, 24 szt. 50
42. Zgłębnik żołądkowy dł.1000mm  



 rozm.16 szt. 20
 rozm.18 szt. 20
43. Zestaw do odsysania pola op. z ergonom.końc.rączki oraz sprężyną zgięciwą

wzmocnienia wzdłużne rozm.Ch 24-25, podwójne opakowanie szt. 400
44. Worek na mocz z odpływem i zaw. bezzwrotnym 2 l ster., skalowany co min. 50 ml,

dł drenu min. 100cm, z portem do pobierania próbek szt. 2000
45. Końcówka do ssaka typu pool szt. 50
46. Końcówka do ssaka typu koszyczkowa szt. 20
47. Stabilizator do mocowania sond, cewników, drenów, mocowanie za pomocą rzepy

oraz dodatkowo w środkowej częsci posiadajacego  kleju hypoalergicznego.
Niejałowe rozm. 7,5x1,6cm ; 9,0x3,0cm ; 15,0x4,5cm szt. 10

Razem

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku
wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XII :................................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XII :................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
 (miejscowość i data)

   (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)


