
Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet Nr 1 – Ostrza chirurgiczne.

Lp. Nazwa Ilość

1. op. 130

2. op. 3

3. op. 6

4. op. 6

RAZEM

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Ostrza chirurgiczne wymienne, sterylne wykonane ze stali węglowej, pakowane 
pojedynczo z wygrawerowanym numerem ostrza i nazwą producenta, op=100 sztuk 
(rozmiary do uzgodnienia od 10 do 25).

System bezdotykowego zakładania i zdejmowania ostrzy. Ostrze zamknięte jest w 
specjalnej osłonce, która otwiera się podczas zabiegu i zamyka po jego zakończeniu, 
umożliwiając bezpieczną utylizację. Dostępne z ostrzami ze stali nierdzewnej w 
rozmiarach: 10, 11, 15, op=50 sztuk..

Sterylne, wysuwane skalpele jednorazowe z plastikową rączką. Umożliwiają całkowite 
schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępne z 
ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 10, 11P, 15, op=25 sztuk..

Sterylne, wysuwane skalpele jednorazowe z plastikową rączką. Umożliwiają całkowite 
schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępne z 
ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 20, 21, 22, 23, 24, 25A, op=25 sztuk..



Pakiet Nr 2 - Cewniki, worki, dreny, zgłębniki.

Lp. Nazwa j.m. Ilość

l. szt. 390

2. szt. 880

3. szt. 230

4. szt.

5. Maska do podawania tlenu dla dzieci szt. 100

6. Maska do podawania tlenu dla dorosłych szt. 500

7. Maska tlenowa z rurką dorośli – standard szt. 100

8. Maska do podawania tlenu dla dzieci z nebulizatorem szt.

9. Maska do podawania tlenu dla dorosłych z nebulizatorem szt.

10. Przedłużacz do tlenu Ch 16 x 3000 mm, jałowy szt. 1800

11. Łącznik do drenów, prosty, sterylny,  rozmiar 6-9/5 szt. 1000

12. Łącznik do drenów,  trójnik, sterylny,  rozmiar 9/6 szt. 500

Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 6-10 typ C. Dwa otwory 
naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia 
satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 
4o  potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo 
folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim.
Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 12-18 typ C. Dwa otwory 
naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konektor półprzezroczysty. Powierzchnia 
satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 
4o  potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo 
folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim.

Cewnik do karmienia przez nos nie skalowany Ch 5 - 8. Powierzchnia satynowa 
„zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości 76o  ShA +/- 4o 

potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, posiadający konektor 
półprzezroczysty pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu 
jednostkowym nadrukowany w języku polskim.
Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych (wąsy), dł. 1500mm sterylny j.uż. 
Pakowany w rękaw papierowo-foliowy, na opakowaniu opis w języku polskim 
(nadrukowany nie naklejany)

3 700

1 200

1 000



13. szt. 50

14. szt. 90

15. szt. 550

16. szt. 80

17. szt.

18. szt. 300

19. szt. 300

20. szt. 100

21. szt.

22. szt. 450

23. szt. 700

24. Butelka do jednorazowego odsysania ran 250ml, sterylne szt. 850

25. szt. 250

26. szt. 200

27. szt. 200

Cewnik Nelaton CH 4. Opakowanie folia-papier. Wykonane z PCW o jakości 
medycznej i twardosci ok. 76o ShA, powierzchnia satynowa (zmrożona) potwierdzone 
katalogiem producenta załączonym do oferty, posiadający konektor półprzezroczysty, 
na opakowaniu jednostkowym napisy w jezyku polskim (nadrukowane nie naklejane)

Cewnik Nelaton CH 6. Opakowanie folia-papier. Wykonane z PCW o jakości 
medycznej i twardosci ok. 76o ShA, powierzchnia satynowa (zmrożona) potwierdzone 
katalogiem producenta załączonym do oferty, posiadający konektor półprzezroczysty, 
na opakowaniu jednostkowym napisy w jezyku polskim (nadrukowane nie naklejane)

Cewnik Nelaton CH 8 - 20. Opakowanie folia-papier. Wykonane z PCW o jakości 
medycznej i twardosci ok. 76o ShA, powierzchnia satynowa (zmrożona) potwierdzone 
katalogiem producenta załączonym do oferty, posiadający konektor półprzezroczysty, 
na opakowaniu jednostkowym napisy w jezyku polskim (nadrukowane nie naklejane)

Cewnik Foleya CH 8 – 10 silikonowany. Wykonany z latexu kauczuku naturalnego 
twardość 38-42o ShA

Cewnik Foleya CH 12 - 24 (silikonowany). Zastawka wykonana z lateksu możliwość 
napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz 
zewnętrzny worek foliowy

3 400

Cewnik urologiczny z latexu Pezzer rozm. 26 - 36. Opakowanie folia-papier, miękkie 
twardość ok. 350ShA, w odcinku dystalnym dwa otwory

Cewnik (dren) brzuszny wykonany z tworzywa sylikonowego o optymalnie dobranej 
sprężystości i giętkości, z otworami bocznymi. Opakowanie folia papier. Rozmiar 20-
36F, długość 30-40cm.
Cewnik (dren) brzuszny wykonany z tworzywa sylikonowego o optymalnie dobranej 
sprężystości i giętkości, bez otworów bocznych. Opakowanie folia papier. Rozmiar 20-
36F, długość 30-40cm.
Worek do dobowej zbiórki moczu 2000 ml z odpływem jednorazowego użytku z 
podziałką , sterylne, z drenem zakończonym łącznikiem schodkowym, z zastawką 
bezzwrotną i zaworem typu T.

4 200

Woreczek do pobierania próbek moczu u noworodków i niemowląt, jałowy, szeroka 
warstwa lepna bez gąbki, jednorazowego użytku dla chłopców

Woreczek do pobierania próbek moczu u noworodków i niemowląt, jałowy, szeroka 
warstwa lepna bez gąbki, jednorazowego użytku dla dziewczynek

Dren do odsysania typ Redon F12/700, F14/700

Kateter do odsysania typ Redon F6-10/50-100cm z rozszerzoną końcówką 

Dren do odsysania typ Redon F14/1700



28. szt. 70

29. Kateter do przepłukiwania naczyń krwionośnych F4, F5, F6, F7 szt. 40

30. Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej F4, F5, F6, F7, F8 szt. 30

31. szt. 40

32. szt. 300

33. Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania  rozm. 8 szt. 300

34. Zestaw do odsysania pola operacyjnego bez kontroli ssania rozm. 8 szt. 100

35. Kanka do odbytu Ch18x250mm dla dorosłych szt. 230

RAZEM

Dren Kehr 300 mm x 760-1000 mm, rozm. Ch8 – Ch18

Cewnik do embolektomii 4FG - 7FG/CH dł.80 cm
Zgłębnik żołądkowy CH 12 - 18 dł. 1250 mm Powierzchnia satynowa „zmrożona”, 
pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku 
Polskim (nadrukowany nie naklejka). posiadający półprzezroczysty konektir. 
Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o  ShA. Parametry 
potwierdzone katalogiem dołączonym do oferty.



Lp. Nazwa Ilość

1. Czujnik tlenowy szt. 10

2. Pułapki wodne  op. = 12 sztuk.. op. 5

RAZEM

Pakiet Nr 4 – Sól pastylkowa do uzdatniania wody.

Lp. Nazwa Ilość

1. op. 50

RAZEM

Pakiet Nr 5 – Wzierniki do otoskopu.

Lp. Nazwa Ilość

1. Wzierniki do otoskopu TM-OT10J dla dzieci (a'100) op. 6

2. Wzierniki do otoskopu TM-OT10J dla dorosłych  (a'100) op. 6

RAZEM

Pakiet Nr 3 – Sprzęt do aparatu Drager Fabius Plus.

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Sól pastylkowa do uzdatniania wody (a'25 kg)

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa



Pakiet Nr 6 – Sprzęt urazowo-ortopedyczny.

Lp. Nazwa Ilość

1. op. 10

2. op. 10

3. op. 10

4. op. 10

5. op. 3

6. op. 3

7. op. 3

8. op. 3

9. szt. 700

10. szt. 550

11. szt. 100

12. szt. 100

RAZEM

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Drut Kirschnera średnicy 1,0x310 (a'10)

Drut Kirschnera średnicy 1,5x310 (a'10)

Drut Kirschnera średnicy 2,0x310 (a'10)

Drut Kirschnera średnicy 2,5x310 (a'10)

Drut Kirschnera gwintowany średnicy 1,2x280-310 (a'10)

Drut Kirschnera gwintowany średnicy 1,5x280-310 (a'10)

Drut Kirschnera gwintowany średnicy 2,0x280-310 (a'10)

Drut Kirschnera gwintowany średnicy 2,5x280-310 (a'10)

Szyna na palec aluminiowa 230mm x 20mm 

Szyna na palec aluminiowa 460mm x 20mm 

Szyna na palec aluminiowa 230mm x 40mm 

Szyna na palec aluminiowa 460mm x 40mm 



Pakiet Nr 7 - Rękaw papierowo-foliowy.

Lp. Nazwa Ilość

1. szt. 7

RAZEM

UWAGA! 

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Rękaw papierowo - foliowy 200 m x 120mm

Poz.  1 – wskaźniki sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu)umieszczone między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze pod folią , 7 warstw wraz z warstwą kleju, rękaw z 
napisami nadrukowanymi na opakowaniach papier-folia wykonane w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 mają 2010 (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Znak CE na etykiecie 
umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa oraz torebce i bezpośrednio na brzegu rękawa, torebki. Grubości laminatu 51,5 µ i temp. zgrzewania 180°C-210°C



Pakiet Nr 8 – Implanty i materiały do zabiegów kostnych.

Lp. Nazwa Ilość

1. szt. 50

2. szt. 70

3. szt. 30

4. szt. 30

5. Podkładki do wkrętów szt. 30

6. Płytka rurkowa 1/2 – 1/3 2 – 8 otworowa szt. 10

7. Płytka wąska cienka 3 – 8 otworowa szt. 10

8. Płytka stalowa gruba, wąska lub szeroka od 4 do 10 otworów szt. 10

9. Płytka stalowa cienka, wąska od 4 do 10 otworów szt. 10

10. szt. 10

11. szt. 2

RAZEM

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Gwoździe Rush'a ø 2,4 – 4,8 mm, długość 110 – 240 mm

Wkręty korowe ø 3,2 – 4,5 mm, długość 12 – 38 mm

Wkręt kostkowy samogwintujący ø 4,5 mm  L= 40-60mm

Wkręt gąbczasty ø 4,5 – 6,5 mm, samogwintujący

Płytka stalowa cienka, wąska samodociskowa lub kompresyjna pod wkręty ø 3,5 od 4 
do 10 otworów 

Drut miękki do wiązania odłamów - ø 1,2 – 2,0 mm, L = 10mb



Pakiet Nr 9 – Sprzęt do artroskopii.

Lp. Nazwa Ilość

1. Zestaw czyszczący do narzędzi szt. 40

2. Wkład roboczy, wewnętrzny do narzędzi szt. 8

3. szt. 8

4. Brzeszczot mały w zakresie długości ostrza 10-50 mm szt. 24

5. Brzeszczot średni w zakresie długości ostrza 50-90 mm szt. 12

6. szt. 60

7. szt. 24

8. op. 3

9. op. 20

10. op. 4

11. op. 4

12. op. 4

RAZEM

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Olej do shavera i wiertarki

Frez jednorazowy do shavera Aesculap

Frez ograniczonej żywotności (20X) do shavera Aesculap o średnicy 3,70 mm – 5,00 
mm

Dreny irygacyjne jednorazowe (opak. 10 szt.), z igłami do wkłucia lub złączem Care 
Lock (do butli z płynem) 450cm

Dreny irygacyjne wielorazowe (20X), z igłami do wkłucia (do butli z płynem) 450cm, 
opak. 1 szt.

Plomba z indykatorem procesu sterylizacji parowej,  tylna strona klejąca przeznaczona 
do zabezpieczenia zamknięcia kontenerów  (opak. 1 000 szt.)

Plomba plastikowa niebieska do zabezpieczenia zamknięcia kontenerów  (opak. 1 000 
szt.)

Ostrza do noża Hambiego (opak. 10 szt.)



Pakiet Nr 10 -  Naklejki na strzykawki.

Lp. Nazwa Ilość

1. op. 30

RAZEM

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Wszystkie naklejki muszą być wykonane zgodnie z normą ISO 26825:2008, która 
nadaje odpowiednie kolory naklejkom w zależności od klasy leku, wyznacza, w 
przypadku naklejek na strzykawki ich rozmiar, oraz rozmiar i krój czcionki, aby napisy 
były maksymalnie czytelne, wyznacza normy jakości, odporność na zamoczenie, na 
odklejanie, a także rodzaj materiału aby można było na nim łatwo pisać długopisem.
Pudełka na naklejki są w tym samym kolorze co naklejki, aby ułatwić szybszą 
identyfikację właściwego pudełka w przypadku użytkowania większej ilości naklejek. 
Naklejki na strzykawki oprócz nazwy leków zawierają symbol dawki (mg/ml, µg/ml, 
% itp.) oraz puste miejsce na wpisane dawki. Opakowanie zawiera 400 szt.



Pakiet Nr 11 -  Podkłady chłonące wilgoć i serweta ochronna.

Lp. Nazwa Ilość

1. op. 5

2. op. 50

RAZEM

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Jednorazowy podkład chłonący wilgoć z wkładem żelowym, pełnobarierowy, 
przepuszczalny dla powietrza (WVTR min. 3600 g/m2/24godz.), pozostający suchy na 
powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, ograniczający przykry zapach, wykonany z 
min. 4 warstw, warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym, rozmiar 61 x 
91 cm, bez lateksu, pakowane po 10 szt.

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa 
zintegrowana na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, 
wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, 
wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min.40% polimeru 
absorpcyjnego, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 225cm ±5cm, 
rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi 
marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po 
obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa, 
pakowane po 20 szt.



Pakiet Nr 12 – Opatrunki i zbiorniki na wydzielinę do pompy podciśnieniowej terapii ran .

Lp. Nazwa Ilość

1. szt. 6

2. szt. 6

3. szt. 6

4. szt. 10

5. szt. 20

6. szt. 20

7. szt. 30

8. szt. 10

RAZEM

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Opatrunek z wkładem gazowym bardzo mały owalny z  zestawem przewodów o 
długości 2m, rozmiar 12cm x 13 cm, wielkość gazy, wkładu na opatrunku 5cm x 6cm

Opatrunek z wkładem gazowym mały owalny z  zestawem przewodów o długości 2m, 
rozmiar 15,7cm x 16,8 cm, wielkość gazy, wkładu na opatrunku 8cm x 10cm

Opatrunek z wkładem gazowym duży owalny z  zestawem przewodów o długości 2m, 
rozmiar 19,2cm x 27,0cm, wielkość gazy, wkładu na opatrunku 7,7cm x 15,2cm

Opatrunek z wkładem gazowym na obszar krzyżowy z zestawem przewodów o 
długości  2m, rozmiar 24,5cm x 22,5cm, wielkość gazy, wkładu na opatrunku 16,0cm 
x 14,5cm
Zestaw opatrunkowy duży L, 1 opatrunek piankowy (gąbka) 25 x 16 x 3cm, 2 folie 
samoprzylepne 34 x 32cm, 1 kopuła ssąca (nasadka) z przewodem łączącym (drenu 
2m) i klamrą, końcówka drenu w kształcie koła, wykonany z silikonu, dwuświatłowy, 
drugi koniec złączka integralnym z łącznikiem, 1 papierowa linijka.

Zestaw opatrunkowy mały M, 1 opatrunek piankowy (gąbka) 10 x 7,5 x 3cm, 1 folia 
samoprzylepna 34 x 32cm, 1 kopuła ssąca (nasadka) z przewodem łączącym (drenu 
2m) i klamrą, końcówka drenu w kształcie koła, wykonany z silikonu, dwuświatłowy, 
drugi koniec złączka integralnym z łącznikiem, 1 papierowa linijka.
Zbiornik na wydzielinę 100ml, zbiornik z wbudowanym filtrem powietrza i filtrem 
węglowym i środkiem żelującym, mocowane do tylnej lub bocznej ściany urządzenia, 
redukcja dyskonfortu pacjenta mobilnego poruszajacego się po oddziale z urządzeniem 
(inni pacjenci nie widzą wydzieliny w zbiorniku zbiornik pomiędzy urządzeniem a 
pacjentem niewidoczny), zbiorniki kompatybilne z zestawami opatrunkowymi, 
jednostką pracującą w trybie ciągłym lub przerywanym, zakres podciśnienia 40-
140mmHg lub 40-200mmHg.
Zbiornik na wydzielinę 400ml, zbiornik z wbudowanym filtrem powietrza i filtrem 
węglowym i środkiem żelującym, mocowane do tylnej lub bocznej ściany urządzenia, 
redukcja dyskonfortu pacjenta mobilnego poruszajacego się po oddziale z urządzeniem 
(inni pacjenci nie widzą wydzieliny w zbiorniku zbiornik pomiędzy urządzeniem a 
pacjentem niewidoczny), zbiorniki kompatybilne z zestawami opatrunkowymi, 
jednostką pracującą w trybie ciągłym lub przerywanym, zakres podciśnienia 40-
140mmHg lub 40-200mmHg.



Lp. Nazwa Ilość

1. op. 15

RAZEM

Pakiet Nr 14 – Zestaw do szycia.

Lp. Nazwa Ilość

1. szt. 30

RAZEM

Pakiet Nr 13 – Testy ureazowe mokre.

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Testy ureazowe mokre z przenośnym okienkiem bez taśmy klejącej opakowanie 50 
sztuk

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Jałowy zestaw do zakładania szwów: 1 x serweta podfoliowana 75 cm x 45 cm, 1 x 
serweta podfoliowana 60 cm x 50 cm z otworem o śred. 8 cm i przylepcem  wokół 
otworu,  3 x tupfer kula 20 x 20 cm, 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm, 1 x imadło 
metalowe13 cm , 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm , 1 x pęseta plastikowa 13 
cm , 1 x nożyczki metalowe ostro – ostre 11 cm , całość zapakowana w  opakowanie 
typu sztywny blister  opatrzone etykieta z dwoma metkami samoprzylepnymi 
informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności, identyfikacji wytwórcy .



Pakiet Nr 15 -  Serweta do ochrony brzegów rany.

Lp. Nazwa Ilość

1. op. 5

op. 8

2. op. 2

RAZEM

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Serweta do ochrony brzegów  rany jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z 
przezroczystego pollietylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy 
brzusznej przez nacięcie powłoki skórne, 4 przylepne części stabilizujące serwetę na 
obłożeniach i serwetach chirurgicznych, zastosowany klej akrylowy, hypoalergiczny, 
repozycjonowalny – umożliwiający przyklejanie i odklejanie serwet bez ryzyka 
uszkodzenia, bez zawartości lateksu rozmiar 90 x 90 cm z otworem o średnicy 17cm, 
opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, pakowane po 10 
szt.
Serweta do ochrony brzegów  rany jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z 
przezroczystego pollietylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy 
brzusznej przez nacięcie powłoki skórne, 4 przylepne części stabilizujące serwetę na 
obłożeniach i serwetach chirurgicznych, zastosowany klej akrylowy, hypoalergiczny, 
repozycjonowalny – umożliwiający przyklejanie i odklejanie serwet bez ryzyka 
uszkodzenia, bez zawartości lateksu rozmiar 90 x 90 cm z otworem o średnicy 22cm, 
opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, pakowane po 10 
szt.
Serweta do ochrony brzegów  rany jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z 
przezroczystego pollietylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy 
brzusznej przez nacięcie powłoki skórne, 4 przylepne części stabilizujące serwetę na 
obłożeniach i serwetach chirurgicznych, zastosowany klej akrylowy, hypoalergiczny, 
repozycjonowalny – umożliwiający przyklejanie i odklejanie serwet bez ryzyka 
uszkodzenia, bez zawartości lateksu rozmiar 90 x 90 cm z otworem o średnicy 27cm, 
opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, pakowane po 10 
szt.



Pakiet Nr 16 -  Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego.

Lp. Nazwa Ilość

1. szt. 150

RAZEM

j.m. Cena 
jedn. netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/   
Nr katalogowy

Nazwa 
handlowa

Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem z 100% czystego silikonu, 
wtopiona linia Rtg, perforowanie eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o 
pojemności 600ml, z zastawką płatkową, z kranikiem spustowym, worek 
wyskalowanym w zakresie 0-100ml co 25ml i w zakresie 100-600ml co 100ml, dren 
100cm w rozmiarach 20, 24, 28, 30, 33, 36 Ch. 
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