
Załącznik Nr 2 do SIWZ

Pakiet Nr 1

Lp. Nazwa j.m. Ilość

1. Drut Kirschnera średnicy 1,0 – 3,0 dł 150 – 300mm szt. 500

2. Gwoździe Rusha średnicy 2,5 – 5,0 dł 110-240mm szt. 50

3. Wkręt kostkowy  samogwintujący średniecy 4,5mm L=40-60mm szt. 50

4. Wkręt  korowy średnicy 3,5 – 4,5mm, dł 12 – 38mm szt. 50

5. Wkręt gąbczasty samogwintujący średnicy 4,0 – 6,5mm, szt. 50

6. Podkładki do wkrętów szt. 50

7. Podkładki dwuotworowe do drutu szt. 50

8. Drut gwintowany, skok gwintu 1,5mm – 2,0mm,dł 150 – 310mm, średnicy 1,0 – 3,0mm szt. 100

9. Drut miękki do wiązania odłamów, średnicy 1,0 – 2,0mm L=5mb szt. 3

RAZEM

Pakiet Nr 2

Lp. Nazwa j.m. Ilość

1. Szyna na palec aluminiowa 230mm x 20mm szt. 100

2. Szyna na palec aluminiowa 460mm x 20mm szt. 100

3. Szyna na palec aluminiowa 230mm x 40mm szt. 100

4. Szyna na palec aluminiowa 460mm x 40mm szt. 100

RAZEM

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/ 
  Nr 

katalogowy

Nazwa 
handlowa

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

   Producent/ 
  Nr 

katalogowy

Nazwa 
handlowa



Pakiet Nr 3

Lp. Nazwa j.m. Ilość

1. op. 2

2. Dren z filtrem kompatybilny z pompą PG145 szt. 10

RAZEM

Pakiet Nr 4

Lp. Nazwa j.m. Ilość

1. szt. 20

2. szt. 20

RAZEM

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

Producent/ 
Nr 

katalogowy

Nazwa 
handlowa

Jednorazowy pojemnik do wydzielin o pojemności 2 000 ml, kompatybilny z  pompą 
ssącą – płuczącą PG145, (40szt. w opakowaniu)

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

Producent/ 
Nr 

katalogowy

Nazwa 
handlowa

Retraktor narządów miękkich, kształtowalny wykonany z listy stalowej, pianki PU i 
powłoki poliamidowej, pakowany podwójnie w opakowanie foliowo- papierowe i 
wewnętrzny worek papierowy, w zestawie dwie naklejki do dokumentacji, krótki - 
chłonność 100 ml.

Retraktor narządów miękkich, kształtowalny wykonany z listy stalowej, pianki PU i 
powłoki poliamidowej, pakowany podwójnie w opakowanie foliowo- papierowe i 
wewnętrzny worek papierowy, w zestawie dwie naklejki do dokumentacji, długi- 
chłonność 200 ml.



Pakiet Nr 5

Lp. Nazwa j.m. Ilość

1. op. 1

2. op. 1

3. szt. 3

4. Standardowy wielorazowy korpus trokara, kompatybilny z tubusem 5 mm, szt. 3

5. Wielorazowy pierścien z zaworem do insuflacji kompatybilny z tubusem 5 mm szt. 3

6. Wielorazowy trójkątny obturator kompatybilny z tubusem trokara 5 mm. szt. 3

7. szt. 3

8. szt. 3

9. Wielorazowy trójkątny obturator kompatybilny z tubusem trokara 10 mm szt. 3

10. szt. 3

11. szt. 3

12. szt. 3

13. Stożek wielorazowy gwintowany do trokara typu Hasson 10 mm szt. 3

14. szt. 3

RAZEM

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

Producent/ 
Nr 

katalogowy

Nazwa 
handlowa

Jednorazowa, uniwersalna uszczelka do trokara 10/12 mm, kompatybilna z trokarami 
posiadanymi przez szpital, 20 sztuk w opakowaniu

Jednorazowa, uniwersalna uszczelka do trokara 5  mm, kompatybilna z trokarami 
posiadanymi przez szpital, 20 sztuk w opakowaniu

Wielorazowy  gwintowany  tubus trokara o średnicy 5 mm i długości 110 mm wykonany 
z tworzywa sztucznego , kodowany kolorem czerwonym

Wielorazowy gwintowany tubus trokara o średnicy 10 mm i długości 110 mm wykonany 
z tworzywa sztucznego, kodowany kolorem zielonym

Standardowy wielorazowy korpus trokara kompatybilny z tubusem 10 mm zawierający 
zawór do insuflacji.

Wkład roboczy do nożyczek Mini Metzenbaum, ząbkowane, końcówki zagięte w lewo z 
wkładką węglową o śred. 5/310mm do narzędzia laparoskopowego wielorazowego 
urzytku, kompatybilne z zestawem  laparoskopowym  AESCULAP posiadanym przez 
szpital.

Trokar wielorazowy 10 mmze ściętą końcówką, gwintowany o długości 110 mm 
kodowany kolorem zielonym z zaworem insuflacyjnym

Wielorazowy obturator do trokara 10 mm, koniec trójgraniasty, kodowany kolorem 
zielonym

Obturator wielorazowy bezpieczny do trokara 5 mm kompatybilny z trokarem 
posiadanym przez szpital.



Pakiet Nr 6

Lp. Nazwa j.m. Ilość

1. Nożyczki opatrunkowe typu Lister 180 mm szt. 10

2. Nożyczki opatrunkowe typu Lister 115 mm z kulką szt. 10

3. Nożyczki opatrunkowe typu Lister 180 mm z kulką szt. 10

4. Nożyczki do gipsu typu Bergmann szt. 5

5. Nożyczki do gipsu typu Esmarch długości 230 mm szt. 5

RAZEM

Cena jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
netto

VAT 
%

Wartość 
brutto

Producent/ 
Nr 

katalogowy

Nazwa 
handlowa
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