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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Asortyment ilość Wartość netto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
szt 10000

2

szt 600

3

szt 800

4
szt 200

5 szt 200
6 szt 100
7 szt 40

8

szt 300
9 szt 300

Przedmiot zamówienia - Część III - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku cz. a)

Lp. j.m.
cena 
jedn. 
netto

stawka 
VAT

cena jedn. 
brutto 

wartość 
brutto 

Proponowana 
nazwa asortym.-

producent

Przyrząd do przetaczania płynów IS dł. drenu 150cm komora 
kroplowa 20 kropli =1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 
15mikrom, zestaw pozbawiony ftalanów DEHP 

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wyk. Z PCV o 
zmrożonej powierzchni, posiadający jeden otwór centralny 
zakończony prosto, atraumatyczny, zaokrąglony i 2 dwa otwory 
boczne naprzemianległe dł. 400mm CH 6,8,10,12,14, dł 600mm CH 
16,18,20
Cewnik do podawania tlenu przez nos , dren posiada wtopione 4 
podłużne paski wzmacniające, które powodują, że dren nie załamuje 
się i nie zamyka światła przepływu tlenu , cewnik posiada regulację 
obwodu głowy, nie zawiera ftalanów, pakowane pojedynczo w 
opakowanie foliowe 
Cewnik Foleya CH 16 silikonowany o długości 40cmdwudrożny, ze 
wzmocnionymi końcówkami kodowany kolorem , pakowanie 
podwójne folia-folia,sterylny z balonem 5-15 ml , dwudrożny

Cewnik Foleya CH 18 jw.

Cewnik Foleya CH 20 jw.

Cewnik Foleya CH 22 jw.
Cewnik Nelatona Nr 8, 10, 12, 14, wykonany z PCW o jakości 
medycznej, powierzchnia normanlna, jałowe, sterylizowane EO, 
pakowane pojedynczo, kolor konektora jest oznaczeniem średnicy 
cewnika, bez ftalanów

Cewnik Nelatona Nr 16, 18, 20 jw.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10
szt 400

11
szt 200

12
op 100

13 op 300
14 op 300
15 op. 200
16 op. 300
17 Maska tlenowa dla dorosłych z drenem szt 600
18 Maska tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem tlenu szt 4000
19 Maska tlenowa pediatryczna z rezerwuarem tlenu szt 800
20 Maska tlenowa pediatryczna z drenem szt 300

21

szt 900

22
op 300

23
op 300

24

op 300

25
szt 200

Filtry antybakteryjne jałowe dla dorosłych, pakowane pojedynczo, 
bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczności filtracji bakterii 
99,999, do użytku do 24 godzin
Filtry antybakteryjne jałowe noworodkowe dla dzieci o wadze 3-8 kg, 
z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z celulozy, sterylny, skuteczność 
filtracji bakterii 99,999
Igły jednorazowe 0.6 x 30, sterylnie pakowana pojedynczo, opak. 
Jednostkowe oznakowane takim samym kolorem jak nasadka, opak a  
100 szt

Igły jednorazowe 0.7 x 40 a 100 szt  jw.

Igły jednorazowe 0.8 x 40 a 100 szt jw.

Igły jednorazowe 0.9 x 40 a 100 szt jw.

Igły jednorazowe 1.2 x 40 a 100 szt jw.

Rurka Guedel`a nr 00, 0, 1, 2, 3, 4 wykonana z wysokiej jakości tworzywa 
medycznego, bez ftalanów, rurka posiada blokadę przeciw zagryzaniu, 
odpowiedni kształt zapobiega przesuwaniu się języka, odsuwając jego 
nasadę od tylnej ściany gardła, barwny kod wkładek jest jednocześnie 
oznaczeniem rozmiaru, pakowane pojed.w papier-folia

Strzykawka dwuczęściowa o poj. 2 ml,tłok w kolorze kontrastującym, 
czarna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 3 ml, 
nazwa producenta umieszczona na cylindrze, opak. x 100

Strzykawka dwuczęściowa o poj. 5 ml,tłok w kolorze kontrastującym, 
czarna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 6 ml, 
nazwa producenta umieszczona na cylindrze, opak. x 100
Strzykawka dwuczęściowa o poj. 10 ml,tłok w kolorze 
kontrastującym, czarna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona 
skala do 12 ml, nazwa producenta umieszczona na cylindrze, opak. X 
100

Strzykawka JANETA 100 ml z załączoną zmienną nasadką LUER, 
tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, 
czytelna i trwała skala, opak. jednostk. Typu blister-pack
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26 Strzykawka JANETA 50 ml, jw. szt 100

27

op. 300

28
szt 200

29 Dren z trokarem do drenażu opłucnej F 16, F18 szt 60

30
op 10

31
op 80

32
op 100

33
op 120

34
op 40

35
op 30

36

szt 300
37 Rurka int. 10.0 szt. 40
38 Rurka int. 2.0 (bez mankietu) szt. 30
39 Rurka int. 2.5 (bez mankietu) szt. 50
40 Rurka int. 3.0 (bez mankietu) szt. 50
41 Rurka int. 3.5 (bez mankietu) szt. 50
42 Rurka int. 4.0 (bez mankietu) szt. 50
43 Rurka int. 4.5 szt. 50

Strzykawka dwuczęściowa o poj. 20 ml,tłok w kolorze 
kontrastującym, czarna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona 
skala do 24 ml, nazwa producenta umieszczona na cylindrze, opak. x 
100

Strzykawka trzyczęściowa j.uż.  do pomp infuzyjnych 50(60)ml, stożek 
LUER-LOCK, z gumowym tłoczkiem uszczelniającym, dwustronna skala 
pomiarowa, czytelna i trwała skala, opak. Typu blister-pack

Venflon 0.6 mm x 100 szt dopuszcza się zaoferow. Venfl. w skali 
Gauge: G24 x 19mm, przepływ 13 ml/min z dodatk.portem i 
skrzydełkami x 100 szt.

Venflon 0.8 mm x 100 szt  jw. G22  x 25mm, przepływ33ml/min

Venflon 1.0 mm x 100 szt  jw. G 20 x 32 mm, przepływ 57 ml/min

Venflon 1.2 mm x 100 szt  jw. G 18 x 38 mm, przepływ 90 ml/min

Venflon 1.5 mm x 100 szt  jw. G17 x 45 mm, przepływ 130 ml/min

Venflon 1.7 mm x 100 szt jw. G16 x 45 mm, przepływ 180 ml/min
Zgłębnik  żołądkowy CH 16; 18; 20; 22; 24, jakości medycznej , 
jałowe, konektory zgłębników wyposażone we wkładki redukcyjne  
LUER oraz zatyczki, cyfrowa podziałka głębokości, pakowane pojed. 
2 otwory boczne bez otworu centralnego .
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44 Rurka int. 5.0 szt. 50
45 Rurka int. 5.5 szt. 50
46 Rurka int. 6.0 szt. 80
47 Rurka int. 7.0 szt. 200
48 Rurka int. 7.5 szt. 200
49 Rurka int. 8.0 szt. 400
50 Rurka int. 8.5 szt. 400
51 Rurka int. 9.0 szt. 100
52 Rurka int. 9.5 szt. 100
53 Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm.) szt. 100

54
op. 500

55 op. 40
56 szt. 800

57
szt 300

58 szt. 50
59 szt. 120
60 Stabilizator do rurek intubacyjnych / masek krtaniowych szt 100
61 Worki do zbiórki moczu 2 l ze spustem sterylnego szt. 300
62 szt. 30
63 Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem(dzieci) szt 100

64
szt 200

65 Maska do tlenoterapii dla dorosłych/dzieci  z tracheostomią szt 200
66 Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem(dorośli) szt 600
67 op 120

Elektrody do EKG duże (LLL 510) x 30 szt jednorazowego użytku, 
na podłożu z pianki PE z żelem stałym, elastyczne, wodoodporne, 
hipoalergiczne, posiadające dobrze klejące się brzegi, śr 55 mm
Elektrody do EKG pediatryczne (LFR 310) x 50szt opis jak wyżej, śr. 
30 mm

Koc ratunkowy 160 x 240
Kraniki trójdrożne (connecta) posiadajacy wyczuwalny i optyczny 
indykator  

Papier do EKG Termofotr 104 mm

Staza automatyczna

Zestaw do kaniulacji naczyń dwuświatłowy. 7F, 6F

Maska tlenowa dla dorosłych/ dzieci z drenem i regulowaną dyszą 
Venturiego dla dorosłych

Szpatułki drewniane x 100 szt. jałowe
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68
szt 12000

69 Worek / torba na wymiociny z wkładką chłonną szt 2000

70 szt 300
71 Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu szt 30

72
szt 120

73
szt 60

74
szt 60

75

szt 50

76
szt 120

77
szt 120

78
szt 120

79
szt 120

RAZEM _ _ _ _

,

Osłonki do termometru o rozszerzonej skali firmy Braun model 
Termoscan PRO 4000

Miska nerkowata jedn. uż.

Łyżki jednorazowego użytku , pakowane pojedynczo, z tworzywa 
sztucznego, standardowe, ciepłe światło, do rękojeści standardowych 
dostępne w rozmiarach Mac 1-4 oraz Miller 0-3

Łyżki jednorazowego użytku , pakowane pojedynczo, metalowe, 
diodowe do rękojeści standardowych dostępne w rozmiarach Mac 0-4 
oraz Miller 00-4

Łyżki jednorazowego użytku , pakowane pojedynczo, metalowe, 
światłowodowe, do rękojeści światłowodowych dostępne w 
rozmiarach Mac 0-4 oraz Miller 00-4
Rurka tracheostomijna wykonana z termoplastycznego tworzywa o 
dużej elastyczności idealnie dopasowana do dróg oddechowych, z 
mankietem niskociśniniowym, silikonowana o zwiększonym poślizgu 
i gładkich ściankach, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący stan 
napełnienia mankietu, linia rtg na całej długości rurki, z tasiemką 
mocująca jałowa, w rozmiarach 6,7,8  
Rurka nosowo-gardłowa, wykonana z miękkiego PCV, posiadająca 
zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem z nosogardzieli w 
rozmiarach 4, 5, 6, 7, 8, 9

Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, jednowłóknowe, 
poliamidowe 2-0, dł.75cm, z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą dł.26 mm
Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, jednowłóknowe, 
poliamidowe 3-0, dł.45cm, z igłą dwuwklęsłą 3/8 koła odwrotnie 
tnącą dł.24 mm
Jednorazowe, sterylne kleszczykinożyczkowe o długości 220mm z 
ząbkowanym uchwytem o rozstawie 10mm, posiadające 
automatyczny system blokujący „klik” 
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