
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, dnia 7 czerwca 2011 r.

....................................

....................................

....................................

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego  
                        i wielorazowego; znak sprawy: 17/ZA/11.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  
nr  113,  poz.  759  j.t.)  Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki 
Zdrowotnej  w  Świętochłowicach”  udziela  odpowiedzi  na  następujące  pytania  oraz  dokonuje 
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Do pakietu nr III- czy zamawiający w poz. 4 dopuści wkład jednorazowy, standardowy (nie kom-
paktowy) spełniający wszystkie pozostałe warunki?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie III poz. 4 wkład jednorazowy, standardowy (nie kompaktowy) 
spełniający wszystkie pozostałe warunki.

Pytanie nr 2:
Do pakietu nr III-  czy Zamawiający wymaga aby kanistry nie posiadały żadnych przyłączy, co 
umożliwia ich dokładniejsza sterylizację?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga aby kanistry nie posiadały żadnych przyłączy, co umożliwia ich dokładniejsza 
sterylizację.

Pytanie nr 3:
Pakiet  5,  poz.  1-  Zwracamy  się  z  prośba  do  Zamawiającego  o  odstąpienie  od  wymogu 
numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o  Wyrobach Medycznych na każdym 
jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest 
kolorystycznie zgodnie z  przyjętymi międzynarodowymi standardami,  dzięki czemu personel w 
każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno ustawa o Wyrobach Medycznych 
jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem 
wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
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Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wykre-
ślenie z Pakietu V poz. 1 słów: „i numeryczne”, opis poz. 5 otrzymuje brzmienie: „Cewnik do odsy-
sania górnych dróg oddechowych, pojedynczo pakowany, sterylny,  wykonany z elastycznego ma-
teriału ze zmrożoną powierzchnią zapobiegającą przyklejaniu się cewnika do rurki, musi  posiadać 
otwór centralny  oraz dwa naprzeciwległe otwory boczne nie przekraczające swoją powierzchnią 
50% powierzchni  otworu centralnego zapewniające bezpieczne odsysanie bez możliwości zatkania, 
powinien posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadruko-
wany rozmiar na opakowaniu”.

Pytanie nr 4:
Pakiet nr 6, poz. 41, 42- czy Zamawiający dopuści zestawy wielorazowe z możliwością sterylizacji, 
resuscytator oraz maska wykonane z silikonu?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 6, poz. 41- 42, zestawy wielorazowe z możliwością sterylizacji, 
resuscytator oraz maska wykonane z silikonu.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr XIV miał na myśli w poz. 2: wchłanialny system zamykania ran 
złożony z  nici  o  okresie  wchłaniania 180  dni,  z  ułożonymi jednokierunkowo  haczykami,  nie 
wymagający węzłów podczas szycia, zielony z igłą 26 mm, rozmiar 2/0?
Wyżej opisany system nigdy nie był produkowany w rozmiarze 2/0 na igle 30 mm stąd prosimy 
o doprecyzowanie czy nie zaistniała pomyłka w opisie.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Pakiecie XIV 
poz. 2- „Wchłaniany system zamykania ran okres wchłaniania 180dni, zielony, 30 mm, 2-0” nadając 
jej brzmienie: Wchłaniany system zamykania ran okres wchłaniania 180 dni, zielony, 26 mm, 2-0”.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający w  Pakiecie XV dopuści  w poz.  1  siatkę  cześciowo  wchłaniana zbudowaną 
z monofilamentowych  włókien  polipropylenowych  oraz  monofilamentowych  włókien 
poliktydowych z mikrohaczykami wchłaniającymi się ok. 15 miesięcy w rozmiarze 12 cm x 8 cm?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XV poz. 1 siatkę cześciowo wchłaniana zbudowaną z monofi-
lamentowych włókien polipropylenowych oraz monofilamentowych włókien poliktydowych z mi-
krohaczykami wchłaniającymi się ok. 15 miesięcy w rozmiarze 12 cm x 8 cm.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający w Pakiecie XV dopuści w poz.  2  siatkę do  operacji przepuklin pępkowych 
o średnicy 9 cm (okrągła) kompozytową, zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz warstwy 
antyadhezyjnej,  separującej  trzewia-  na  bazie  kolagenu,  glikolu  polietylenowego  i glicerolu, 
wchłanianej w ciągu ok. 2 tygodni?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XV poz. 2  siatkę do operacji przepuklin pępkowych o średnicy 
9 cm (okrągła) kompozytową, zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz warstwy antyadhe-
zyjnej, separującej trzewia- na bazie kolagenu, glikolu polietylenowego i glicerolu, wchłanianej w 
ciągu ok. 2 tygodni.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający w Pakiecie XV dopuści w poz. 3 siatkę kompozytową separującą w rozmiarze 15 
x 10 cm, kompozytową, zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz warstwy antyadhezyjnej 
separującej trzewia- na bazie kolagenu, glikolu polietylenowego i glicerolu wchłanianej w ciągu ok. 
2 tygodni?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XV poz. 3 siatkę kompozytową separującą w rozmiarze 15 x 
10 cm, kompozytową, zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz warstwy antyadhezyjnej se-
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parującej trzewia- na bazie kolagenu, glikolu polietylenowego i glicerolu wchłanianej w ciągu ok. 2 
tygodni.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający w  Pakiecie  XV  dopuści  w  poz.  4  siatkę  kompozytową  owalną  separującą 
w rozmiarze 20 x 15 cm, kompozytową zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz warstwy 
antyadhezyjnej  separującej  trzewia-  na  bazie  kolagenu,  glikolu  poloetynowego  i  glicerolu 
wchłanianej w ciągu ok. 2 tygodni?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XV poz. 4 siatkę kompozytową owalną separującą w rozmia-
rze 20 x 15 cm, kompozytową zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz warstwy antyadhe-
zyjnej separującej trzewia- na bazie kolagenu, glikolu poloetynowego i glicerolu wchłanianej w cią-
gu ok. 2 tygodni.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający w Pakiecie XV dopuści siatkę kompozytową separującą w rozmiarze 25 x 20 cm, 
kompozytową,  zbudowaną  z  poliestru  wielowłókninowego  oraz  warstwy  antyadhezyjnej, 
separującej trzewia- na bazie kolagenu, glikolu polietylenowego i glicerolu wchłanianej w ciągu ok. 
2 tygodni?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XV poz. 5 siatkę kompozytową owalną separującą w rozmia-
rze 25 x 20 cm, kompozytową zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz warstwy antyadhe-
zyjnej separującej trzewia- na bazie kolagenu, glikolu poloetynowego i glicerolu wchłanianej w cią-
gu ok. 2 tygodni.

Pytanie nr 11:
Czy  Zamawiający  dopuści  w  Pakiecie  nr  III  pojemniki  do  odsysania  i  wkłady  workowe 
równoważne do pojemników wielorazowych i wkładów workowych typu Vac Sax? Proponowane 
pojemniki i wkłady spełniają takie same standardy jakościowe co  opisane w SIWZ. Natomiast 
zastosowany przez  Zamawiającego  opis  produktów  ogranicza  równy dostęp  innym oferentom 
co stanowi  naruszenie  art.  29  ust.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych.  Dopuszczenie 
asortymentu  o  zbliżonych  parametrach  nie  spowoduje  obniżenia  standardów  jakościowych 
a umożliwi zdrową konkurencję i pozwoli wybrać Zamawiającemu najkorzystniejszą opcję.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr III poz. 1-4 pojemniki wielorazowe i wkłady workowe 
niekompatybilne  z  pojemnikami  różnej  pojemności.  Stosowanie  np.  mniejszego  wkładu  do 
większego pojemnika uniemożliwia odczyt popranej pojemności czyli ilości i odessanej wydzieliny.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr III  poz.  2 i poz.  4 dopuści wkłady workowe z datą  ważności 
umieszczoną na opakowaniu zbiorczym a nie fabrycznie na kazdym wkładzie, bo wkład workowy 
jest  wyrobem  niesterylnym  i  normy  nie  nakładają  obowiązku  umieszczenia  dat  ważności 
bezpośrednio na produkcie. Na każdym wkładzie workowym nadrukowana jest data produkcji.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający w Pakiecie IX poz.  1 „próżnociąg giętki (...)” dopuści zintegrowany, sterylny 
zestaw do wspomaganego porodu posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt, zapewniający 
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lekarzowi komfortową i stabilną obsługę, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy 
minimalnym wysiłku z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię? 
Posiadający kolorowy, w kształcie zegara, czytelny wskaźnik próżni.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie IX poz.  1 zintegrowany, sterylny zestaw do wspomaganego 
porodu  posiadający odpowiednio  wyprofilowany uchwyt,  zapewniający lekarzowi  komfortową 
i stabilną obsługę,  z  pompą wytwarzającą stabilne,  stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku 
z łatwo  dostępnym zaworem zwalniającym próżnię,  posiadający kolorowy,  w  kształcie  zegara, 
czytelny wskaźnik próżni.

Pytanie nr 15:
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust.  b, c i wprowadzi zdanie w części dotyczącej kar 
z tytułu zwłoki: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto ceny okresowej w ofercie stanowiącą 
integralną część umowy, oraz obniży kary z 1%  na 0,5%
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16:
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 wzoru umowy w następujący sposób:
W razie niewykonania lub nienależycie wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu 
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wyłącznie Wykonawca;

b) w  wysokości  0,2%  wartości  brutto  części  zamówienia  dostarczonego  ze  zwłoką  lub 
wadliwego, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego 
na wolny od wad, czy też uzupełnienia braków ilościowych w dostarczonym towarze.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17:
Pakiet 11 pkt.4  ”Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quincke z prowadnicą dł 103 mm 
25  G”-  prosimy  o  dopuszczenie  igły  do  znieczuleń  podpajęczynówkowych  z prowadnicą 
o podanych  wymiarach  /25G  :103  mm dł/  z  ostrzem typu  pencil  point  /  Whitacre/   zamiast 
z ostrzem typu Quincke?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie XI poz. 4 igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowad-
nicą o podanych wymiarach /25G :103 mm dł/ z ostrzem typu pencil point / Whitacre/.

Pytanie nr 18:
Pakiet 11 pkt.18  „Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą ostrzem typu Quincke 
rozmiar dł 88 mm 27 G il. 25 sztuk”- prosimy o dopuszczenie wymienionej igły bez prowadnicy. 
Prowadnice znajdują się  w pakiecie XI, osobno w poz.22.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dopuszcza  w Pakiecie  XI  poz.  18  igłę  do  znieczuleń  podpajęczynówkowych 
z prowadnicą ostrzem typu Quincke rozmiar dł 88 mm 27 G.

Pytanie nr 19:
Dotyczy Pakietu nr VI poz. 6- czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemników 500 ml 
i 1000 ml zamykanych na wcisk?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza w Pakiecie VI poz. 6 zaoferowanie pojemników 500 ml i 1000 ml zamyka-
nych na wcisk.
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Pytanie nr 20:
Dotyczy Pakietu  nr  VI  poz.  41-42-  czy Zamawiający zgodzi  się  na  wyłączenie w/w  pozycji 
i utworzenie nowego pakietu co pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej i uzyskanie przez 
Zamawiającego niższych cen?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21:
Dotyczy Pakietu  nr  VI  poz.  45-48-  czy Zamawiający zgodzi  się  na  wyłączenie w/w  pozycji 
i utworzenie nowego pakietu co pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej i uzyskanie przez 
Zamawiającego niższych cen?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Pakie-
cie XIII dopisując  poz. 13: „Stapler tnący z zakrzywioną główką, wyposażony w 4 rzędy zszywek 
przedzielonych linią cięcia 2 na 2, gr. tkanki 2.0 mm, ilość: 1 szt.”

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach” przedłuża termin składania ofert na przetargu nieograniczonego na dostawę 
medycznego  sprzętu  jednorazowego  i  wielorazowego;  znak  sprawy:  17/ZA/11,  na  dzień 
14.06.2011 r. do godz. 10:00.

Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego-  Zespole  Opieki  Zdrowotnej 
w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert  nastąpi dnia  14.06.2011 r.  o  godz.  10:30  w siedzibie Zamawiającego-  Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

Pakiet III- Pojemniki do odsysania

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO VAT

WARTOŚĆ 
BRUTTO PRODUCENT

1. Pojemnik wielorazowego użytku, wykonany z nietłukącego się 
tworzywa bez zawartości PCV, skalowany co 100 ml do pełnej 
pojemności, z możliwością użycia mniejszego wkładu do większego 
pojemnika, z możliwością sterylizacji w temp. do 121C, poj. 2000 ml.

szt. 10

2. Jednorazowy wkład  kompaktowy, poj. 2000 ml, uszczelniony 
automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go 
w pojemnik z funkcją samozasysania, z możliwością użycia mniejszych 
worków w większych pojemnikach, wyposażony w dwa uchwyty o 
konstrukcji pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu, data 
ważności  nadruku na każdym wkładzie.

szt. 500

3. Pojemnik wielorazowego użytku, wykonany z nietłukącego się 
tworzywa bez zawartości PCV, skalowany co 100 ml do pełnej 
pojemności, z możliwością użycia mniejszego wkładu do większego 
pojemnika, z możliwością sterylizacji w temp. do 121C, poj. 1000 ml.

szt. 10

4. Jednorazowy wkład kompaktowy, poj. 1000 ml, uszczelniony 
automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania go 
w pojemnik z funkcją samozasysania, z możliwością użycia mniejszych 
worków w większych pojemnikach, wyposażony w dwa uchwyty o 
konstrukcji pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu, data 
ważności  nadruku na każdym wkładzie.
Dopuszcza wkład jednorazowy, standardowy (nie kompaktowy) 
spełniający wszystkie pozostałe warunki.

szt. 500

5. Dren do prożni dł. 2000 mm szt. 20
6. Łącznik zwężany szt. 20

Razem         

Zamawiający wymaga aby kanistry nie posiadały żadnych przyłączy, co umożliwia ich dokładniejsza sterylizację.

Treść oświadczenia Wykonawcy :
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1. Oświadczamy,  że zawarty w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2 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 III: ................................................................................................................................................................................................. złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III: ................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                                       (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet V- Dreny, cewniki, maski, zgłębniki

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO VAT

WARTOŚĆ 
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 naprzeciwległe otwory boczne nie 
przekraczające swoją powierzchnią 50% powierzchni  otworu 
centralnego zapewniające bezpieczne odsysanie bez możliwości 
zatkania, powinien posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru 
na cewniku 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. Cewnik (wąsy) do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. 200-210 
cm, część donosowa wykonana z miękkiego materiału szt. 500

4. 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

5. 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. 1200

6. 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

7. 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 szt. 500

8. 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
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9. Stabilizator  do  rurek  intubacyjnych;  sztywny,  koloru  zielonego, 
zakręcany  śrubką  z  dodatkowym  uchwytem  stabilizującym  rurkę 
posiadający gryzak  zapobiegający traumatyzacji  pacjenta  oraz  drugi 
otwór  na  wejście  dodatkowej  rurki.  Mocowany  wokół  głowy  lub 
poduszki za pomocą połączonej taśmy na rzepy, uniwersalny rozmiar. szt. 30

10. 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

11. 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 szt. 60

12. Przedłużacz do obwodów oddechowych 10cm, gładki wewnętrznie z 
łacznikiem podwójnie obrotowym szt. 40

13. 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

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

jednorazowego u żytku szt. 30
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 KEHRA rozm.12-22. dł. ramion 76 x 30 cm silikonowy, z nitką 
rtg, sterylny podwójnie pakowany, z łącznikiem i workiem do drenażu 
o poj. 800 ml                     szt. 30

18. Dren do jamy brzusznej rozm.18-34 lateksowy   szt. 200
19. Dren tlenowy 3–4,30m o przekroju gwiazdkowym   szt. 20
20. Dren tlenowy 2-2,5m o przekroju gwiazdkowym szt. 20
21. Dren tlenowy 5-7,7m o przekroju gwiazdkowym  szt. 20
22. Dren łączący Ch 25 dł. min. 200cm - zakończenia lejek-lejek, w 

zestawie łącznik o dł. min. 8 cm - umożliwiający łączenie drenów szt. 50
23. Zestaw do drenażu ran typ REDON dren nr 12 z trokarem+ butelka 

200-500ml ster., ciśnienie początkowe min.  120 mbar, zastawka 
antyrefluksyjna,                    szt. 300

24. Zestaw dwukomorowy do drenażu opłucnej, biernego lub czynnego, 15
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poj. ok. 2l
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 2 L 3

5L szt. 3
8L szt. 3

30. Igła półautomatyczna do biopsji tkanek miękkich, podwójny strzał, 
podziałka centymetrowa, mandryn z końcówką trójpłaszczyznowo 
ostrzoną, znacznikiem usg, dł. 15-20 cm, śr, 16-20 G szt. 5

31. 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. 3

32. Worki stomijne  samoprzylepne  pediatryczne zamknięte szt. 10
33. Worki stomijne  samoprzylepne  dorosłych zamknięte szt. 50
34. Cewnik lateks typ PEZZER rozm. 26-34, długość min. 35 cm, min. 

2 otwory boczne szt. 100
35. Cewnik typ NELATON rozm.8-22                      szt. 500
36. Cewnik THORAX z kontrastem rtg rozm. 28-30 skalowany co 2 cm  z 

trokarem ostrym, końcówka zamknięta szt. 30
37. Cewnik TIEMANN rozm. 8-22 ze zmrożoną pow.                        szt. 100
38. Cewnik FOLEY silikonowy rozm.6-8 z prowadnicą 100% silikon, do 

każdego cewnika dołączona zapakowana sterylna zatyczka                  szt. 5
39. Cewnik FOLEY rozm.6-24 dwudrożny,  z zastawką bezzwrotną i 

balonem, nr serii na cewniku i opak. jedn. szt. 2000
40. Kanka doodbytnicza                     

rozm.Ch 16x200mm                      szt. 50
rozm.Ch 30x300mm                      szt. 50
rozm.Ch 30x400mm                   szt. 10
rozm.Ch 24x250mm                        szt. 10

41. Sonda rektalna z bocznymi otworami F 26/F 30 dł. min.  36cm szt. 20
42. Zgłębnik żołądkowy dł.800 mm                      

rozm.14                     szt. 50
rozm.16                        szt. 200
rozm.18                      szt. 200
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rozm.20, 22, 24                      szt. 50
43. Zgłębnik żołądkowy dł.1000 mm                  

rozm.16                  szt. 20
rozm.18                       szt. 20

44. Zestaw do odsysania pola op. z ergonom.końc.rączki oraz sprężyną 
zgięciwą  wzmocnienia wzdłużne rozm.Ch 24-25, podwójne 
opakowanie                         szt. 500

45. Worek na mocz z odpływem i zaw. bezzwrotnym 2 l ster., skalowany co 
min. 50 ml, dł drenu min. 100 cm, z portem do pobierania próbek szt. 3000

46. Końcówka do ssaka typu pool szt. 100
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  2 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.
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              Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu V: ................................................................................................................................................................................................. złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V: ................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet VI- Drobny sprzęt medyczny

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO VAT

WARTOŚĆ 
BRUTTO PRODUCENT

1. Termometr lekarski  -  elektroniczny szt. 300
2. Kaczka męska                      szt. 10
3. Basen plastikowy szt. 10
4. Miska w kształcie nerki, wykonana ze stali nierdzewnej, wielkość ok. 

15 cm 
(+/- 2 cm) szt. 10

5. Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny   poj.200-300 ml                        szt. 100 
Poj0,7 l szt. 500
poj.2 l                       szt. 150
poj.5 l                   szt. 50
10 l                   szt. 50
20 l                    szt. 10
30 l                     szt. 50
60 l                 szt. 50

6. Poj. na wycinki do bad. histopatologicznych, zakręcane, poj.70-120 ml szt. 300
poj. 200-250 ml 150 
poj.500ml
Dopuszcza zaoferowanie pojemników zamykanych na wcisk                szt. 100
poj.1000ml      
Dopuszcza zaoferowanie pojemników zamykanych na wcisk  szt. 100
poj. na wycinki do bad. histopatologicznych, pokrywa ,,na wcisk” poj. 
2000- 3000 ml                  szt. 50
poj.5000-ml                  szt. 50

7. Szczotka chirurgiczna wielorazowego użytku, do chirurgicznego mycia 
rąk, z tworzywa sztucznego, autoklawowalna szt. 50

8. Pojemnik na mocz z nakrętką, poj. 100 ml niesterylny szt. 300
9. Pokrowiec z folii na materac                    szt. 500
10. Szyna do unieruchamiania kończyn 1000x100 szt. 25
11. Szyna do unieruchamiania kończyn 1000x70                    szt. 25
12. Szyna do unieruchomienia kończyn 1500x100                  szt. 25
13. Szyna do unieruchomienia kończyn 1500x70                        szt. 25
14. Szyna do palców   420x20                 szt. 100
15. Zestaw do lewatywy                   szt. 150
16. Opaska identyfikacyjna dla niemowląt                      szt. 3000
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17. Opaska identyfikacyjna dla dorosłych                      szt. 200
18. Kubek do karmienia z dzióbkiem                      szt. 20
19. Kieliszek do leków szklany                szt. 500
20. Patyczki drewniane floki                        szt. 500
21. Łopatka drewniana szpatułka, op. a'100 szt.                      op. 100
22. Chusta trójkątna                      szt. 3
23. Staza uciskowa automatyczna               szt. 10
24. Wziernik ginekol. jednorazowy ster. S                     szt. 100
25. Wziernik ginekol. jednorazowy ster. M                    szt. 2200
26. Wziernik ginekol. jednorazowy ster. L                     szt. 100
27. Zaciskacz do pępowiny                    szt. 1000
28. Penseta ster.jednoraz.                    szt. 600
29. Słuchawki lekarskie szt. 5
30. Słuchawki lekarskie pediatryczne szt. 5
31. Zestaw do wlewów kontrastowych z barytem                szt. 50
32. Dozownik tlenowy (reduktor do centralnego tlenu)                    szt. 3
33. Butelka do dozownika tlenowego przyściennego (tworzywo sztuczne) 

typ A-21                   szt. 10
34. Papier E-30 100 x 40 szt. 40
35. Papier Cardiostadt 31 104 x 100 x 300 szt. 200
36. Papier do videoprintera K-61 B szt. 50
37. Papier Ascard 3 z nadrukiem szt. 150
38. Papier Ascard A4 112 x 25 szt. 150
39. Papier Helige EK 53/56 szt. 10
40. Papier Ascard - 58 mm szt. 33
41. Zestaw do resuscytacji dla dorosłych- wyposażenie min.:

- resyscytator winylowy ze złączką zaworu- 1 szt.;
- maska winylowa nr 5- 1 szt.;
- worek tlenowy ze złączką- 1 szt.;
- przewód doprowadzający ze złączką- 1 szt.;
- rurki 90, 100, 110 mm- po 1 szt.;
- walizka przenośna- 1 szt.

Dopuszcza zestawy wielorazowe z możliwością sterylizacji,  
resuscytator oraz maska wykonane z silikonu szt.

3

42. Zestaw do resuscytacji dla dzieci- wyposażenie min.:
- resyscytator winylowy ze złączką zaworu- 1 szt.;
- maska winylowa nr 3- 1 szt.;
- worek tlenowy ze złączką- 1 szt.;
- przewód doprowadzający ze złączką- 1 szt.;

szt. 1
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- rurki 90, 100, 110 mm- po 1 szt.;
- walizka przenośna- 1 szt.

Dopuszcza zestawy wielorazowe z możliwością sterylizacji,  
resuscytator oraz maska wykonane z silikonu

43. Ciśnieniomierz  medyczny zegarowy (stetoskop w zestawie) szt. 10
44. Zestaw do próbek wydzieliny z oskrzeli szt. 10
45. Staza bezlateksowa, niebieska, wykonana z syntetycznej gumy, 

opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. W 
rolce 25szt. opasek. szt. 10

46. Worek (kaczka) damsko-męska na mocz z zastawką przeciwzwrotną, 
pojemność 1500ml, obrotowy lejek z wygodnych uchwytem, możliwość 
zawieszenia szt. 50

47. Myjka-  obszywana rękawica nasączona środkiem myjącym o 
naturalnym PH, środek myjący aktywowany po zwilżeniu wodą, 
rozmiar rękawicy 16cm x 25cm o grubości 5mm, w opakowaniu 
foliowym (1op.x20 szt.), materiał watolinowy. op. 3

48. Stapler  skórny+  rozszywacz  do zszywek,  średnica  zszywki  0,6  mm, 
sterylny

szt. 50

Razem         

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy,  że zawarty w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2 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.
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 Ogółem wartość  zamówienia dla Pakietu VI: ............................................................................................................................................................................................... złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VI: ............................................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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Pakiet IX- Próżnociągi

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO VAT

WARTOŚĆ 
BRUTTO PRODUCENT

1. Próżnociąg giętki (omni cup) j. u.
Dopuszcza  zintegrowany,  sterylny  zestaw do  wspomaganego  porodu  
posiadający  odpowiednio  wyprofilowany  uchwyt,  zapewniający  
lekarzowi  komfortową  i stabilną  obsługę,  z  pompą  wytwarzającą  
stabilne,  stałe  podciśnienie  przy  minimalnym  wysiłku  z łatwo 
dostępnym zaworem zwalniającym  próżnię,  posiadający  kolorowy,  w 
kształcie zegara, czytelny wskaźnik próżni.

szt. 20

Razem         

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy,  że zawarty w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2 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 IX: ...................................................................................................................................................................................... złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IX: ................................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet XI- Sprzęt anestezjologiczny, ostrza

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO VAT

WARTOŚĆ 
BRUTTO PRODUCENT

1. Ostrze wymienne do skalpela rozm. 10, 10A, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 
24 /a100/

op. 100

2. Igła iniekcyjna j.u. sterylne  0,9x70 /a100/.                       op. 5
3. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze specjalnym 

atraumatycznym, podwójnym szlifem typu Atraucan dł 88 mm 26 G, z 
prowadnicą szt. 100

4. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu  Quincke z prowadnicą 
dł 103 mm 25 G
Dopuszcza igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą  
o podanych wymiarach /25G :103 mm dł/ z ostrzem typu pencil point /  
Whitacre/ szt. 25

5. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Touhy dł 80 mm 18G szt. 25
6. Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych: igła Touhy 18G, 

strzykawka niskooporowa, cewnik, filtr 0,2 um wraz z samoprzylepnym 
elementem ułtwiającym umocowanie cewnika z filtrem na skórze szt. 25

7. Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych: igła Touhy 16G, 
strzykawka niskooporowa, cewnik, filtr 0,2 um wraz z samoprzylepnym 
elementem ułatwiającym umocowanie cewnika z filtrem na skórze szt. 25

8. Igły do znieczulenia splotów nerwowych techniką "single shot" typu 
Plexufix szt. 25

9. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 
dwuświatłowy ,zawierający cewnik dł. 15 cm 7F o średnicy kanałów 
16/16G, odporną na zaginanie prowadnicę, kabelek EKG 
umożliwiający monitorowanie praw. szt. 100

10. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 
trzyświatłowy ,zawierający cewnik dł. 20 cm 7F o średnicy kanałów 
16/18/18G, odporną na zaginanie prowadnicę, kabelek EKG 
umożliwiający monitorowanie prawi. szt. 40

11. Zestaw do znieczulenia mieszanego CSE typu Espocan z igłą pencil 
point 27G  i igłą Touhy 18G szt. 30

12. Przedłużacz do systemów infuzyjnych śr.3,0 x 4,1mm dł.100cm szt. 100
13. Dren łączący z dodatkowym portem 1,2x2,2 z dod. dł.14 cm szt. 100
14. Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem typu Quincke dł 

88 mm, w średnicy: 26G szt. 200
15. Igły do nakłuć lędźwiowych z ostrzem typu Quincke dł 88 mm, w 

średnicy: 18G, 20G, 22G szt. 250
16. Igły do nakłuć lędźwiowych z ostrzem typu Quincke dł do 50 mm, w szt. 50
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średnicy: 22G, 20G
17. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych  z ostrzem typu Quincke 

rozmiar  dł 88 mm 25 G szt. 250
18. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą ostrzem typu 

Quincke rozmiar  dł 88 mm 27 G
Dopuszcza w Pakiecie XI poz. 18 igłę do znieczuleń  
podpajęczynówkowych z prowadnicą ostrzem typu Quincke rozmiar
dł 88 mm 27 G szt. 25

19. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu pencil point z 
prowadnicą dł 88 mm 25G szt. 200

20. Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu pencil point z 
prowadnicą dł 88 mm 27 G szt. 50

21. Filtr płaski do znieczuleń zewnątrzoponowych szt. 50
22. Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych o śr. 20G, 22G szt. 400

Razem         

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy,  że zawarty w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2 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 XI: .......................................................................................................................................................................... złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XI: .......................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet XIII- Staplery

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO VAT

WARTOŚĆ 
BRUTTO PRODUCENT

1. Jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony z  niskoprofilowym 
kowadłem, czterostopniowa zaznaczona na staplerze skala kompresji 
tkanki,akustyczna sygnalizacja odpalenia staplera poprzez złamanie 
plastikowego sygnalizatora zlokalizowanego w loży ładunki, 
antyposlizgowe gumowe powierzchnie dźwigni opdpalenia ładunku 
oraz rekojeści, średnicy 25, 29,33 mm, z wysokością otwartej zszywki 
5,5 mm, regulowana wysokość zamknięcia zszywki w zakresie 1-2,5 
mm. szt. 30

2. Klipsy tytanowe laparoskopowe duże LT-400 lub równoważne 
magazynekx6 szt. szt. 216

3. Stapler endoskopowy do mocowania siatek przepuklinowych, 10 mm, 
20 zszywek tytanowych, wys. Otwartej zszywki 3,7 mm szt. 10

4. Laparoskopowy zestaw do cholecystektomii: bezostrzowy trokar ze 
stabilizującą kaniulą 5 mm + 5 mm kaniula, bezostrzowy trokar ze 
stabilizującą kaniulą 11mm + 11 mm kaniula, igła Veresa, klipsy 
M/L /a6/ szt. 10

5. Stapler liniowy zamykający 4 strzałowy 90 mm, regulowana wysokość 
zamknięcia zszywki 1,5-2,5 mm szt. 10

6. Ładunek do staplera tnącą –zamykający z nożem 75 mm, z dwoma 
potrójnymi liniami zszywek, możliwością regulacji wysokości 
zamknięcia zszywki w zakresie 1,5mm; 1,8 mm; 2,0 mm w zakresie 
jednego ładunku szt.          5

7. Klipsy tytanowe laparoskopowe średnio-duże LT-300 lub równoważne 
magazynekx6 szt. szt. 216

8. Pierścień laparoskopowy-System dostępu manualnego-Port dostępu 
laparoskopowego śr. od 4 do 9 cm + pokrywa uszczelniająca dostępu 
laparoskopowego uniwersalna szt. 2

9. Trokar bez ostrza Sr. 12mm wraz z kaniulą dł. 100mm – uwzgl.. śr. 
instrumentów 4,7mm do 12,9mm szt. 10

10. Trokar bez ostrza Sr. 12mm wraz z kaniulą dł. 150mm – uwzgl.. śr. 
instrumentów 4,7mm do 12,9mm szt. 5

11. Laparoskopowa klipsownica 5mm – średnio-duże klipsy, ramie 33cm szt. 3
12. Laparoskopowa klipsownica automatyczna wielostrzałowa 12mm – 

duże klipsy, ramie 34,1cm szt. 3
13. Stapler tnący z zakrzywioną główką, wyposażony w 4 rzędy zszywek 

przedzielonych linią cięcia 2 na 2, gr. tkanki 2.0 mm szt. 1
Razem         
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Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy,  że zawarty w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2 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 XIII: ......................................................................................................................................................................... złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIII: ........................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet XIV- Siatki chirurgiczne niewchłanialne do laparoskopowego leczenia przepuklin, narzędzie do pokrywania otrzewna wszczepionej siatki

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO VAT

WARTOŚĆ 
BRUTTO PRODUCENT

1. Siatka chirurgiczna niewchłanialna, , zbudowana z poliestru 
wielowłókowego o ażurowym szczelnym splocie prostokątnym, 
usztywniana, przeznaczona do implantacji metodą operacji 
laparoskopowej, 
rozm. 30 cm x 30 cm

szt. 2

2. Wchłaniany system zamykania ran okres wchłaniania 180dni, zielony, 
26mm, 2-0

szt. 10

3. Urządzenie jednorazowe do szycia na dwie strony do portu śr. 10-
11mm, + igły ładowane z jednostki ładunkowej 2-0, szew 120mm, 
syntetyczny, fioletowy

szt. 3

Razem         

Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy,  że zawarty w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2 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 XIV: .................................................................................................................................................................................... złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIV: ...................................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet XV- Siatki chirurgiczne częściowo wchłanialne do operacyjnego leczenia przepuklin

L.P. ASORTYMENT J.m.
ILOŚĆ 
MAX

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO VAT

WARTOŚĆ 
BRUTTO PRODUCENT

1. Siatka chirurgiczna częściowo wchłanialna, kompozytowa, zbudowana 
z monofilamentowych włókien polipropylenowych i 
monofelamentowych włókien poliglekapronowych rozm. 6 cm x 11 cm 
(czas wchalaninia ok.84 dni).
Dopuszcza siatkę cześciowo wchłaniana zbudowaną 
z monofilamentowych włókien polipropylenowych oraz  
monofilamentowych włókien poliktydowych z mikrohaczykami  
wchłaniającymi się ok. 15 miesięcy w rozmiarze 12 cm x 8 cm

szt. 30

2. Siatka systemowa do przepuklin pępkowych, kompozytowa  zbudowana 
z makroporowatej siatki polipropylenowej oraz wchłanialnej siatki 
poliglaktynowe,j rozm. 6,4 cm x 6,4 cm (czas wchłaninia 56-70 dni)
Dopuszcza siatkę do operacji przepuklin pępkowych o średnicy 9 cm 
(okrągła) kompozytową, zbudowaną z poliestru wielowłókninowego  
oraz warstwy antyadhezyjnej, separującej trzewia- na bazie kolagenu,  
glikolu polietylenowego i glicerolu, wchłanianej w ciągu ok. 2 tygodni

szt. 2

3. Siatka chirurgiczna separujaca owalna – kompozyt – siatka 
polipropylenowej umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami siatki 
wchłanianej 10x15cm
Dopuszcza  siatkę kompozytową separującą w rozmiarze 15 x 10 cm,  
kompozytową, zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz warstwy 
antyadhezyjnej separującej trzewia- na bazie kolagenu, glikolu  
polietylenowego i glicerolu wchłanianej w ciągu ok. 2 tygodni.

szt. 1

4. Siatka chirurgiczna separujaca owalna – kompozyt – siatka 
polipropylenowej umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami siatki 
wchłanianej 15x20cm
Dopuszcza w Pakiecie XV poz. 4 siatkę kompozytową owalną  
separującą w rozmiarze 20 x 15 cm, kompozytową zbudowaną z  
poliestru wielowłókninowego oraz warstwy antyadhezyjnej separującej  
trzewia- na bazie kolagenu, glikolu poloetynowego i glicerolu  
wchłanianej w ciągu ok. 2 tygodni

szt. 1

5. Siatka chirurgiczna separujaca owalna – kompozyt – siatka 
polipropylenowej umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami siatki 
wchłanianej 20x25cm
Dopuszcza siatkę kompozytową owalną separującą w rozmiarze 25x20 
cm, kompozytową zbudowaną z poliestru wielowłókninowego oraz  
warstwy antyadhezyjnej separującej trzewia- na bazie kolagenu,  
glikolu poloetynowego i glicerolu wchłanianej w ciągu ok. 2 tygodni

szt. 1

Razem         
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Treść oświadczenia Wykonawcy :

1. Oświadczamy,  że zawarty w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  (Załącznik  nr  2 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 XV: ................................................................................................................................................................................... złotych netto

Słownie: ....................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XV: ..................................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie: ...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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