SL.5/ZP/2019

Załącznik nr 4 do SIWZ

Formularz oferty

Zamawiający:
Kierownik Zamawiającego:
Przedmiot zamówienia:

Szpital Św. Leona w Opatowie
Prezes Zarządu
Zamówienie na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych

......................................................................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy,
nazwa Wykonawcy/
albo
/Imię i nazwisko Wykonawcy/

OFERTA CENOWA
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./, którego przedmiotem jest zamówienie na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
użytku oraz materiałów opatrunkowych (nr postępowania SL.5/ZP/2019), po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) proponuję/-emy realizację przedmiotowego zamówienia w podanych poniżej cenach:

1. Cena ofertowa brutto wynosi: ………………….………..…………… zł i wynika z poniższej kalkulacji:
PAKIET 1 Wyroby medyczne – materiały opatrunkowe
Lp.

Zadanie Nr 1 / Asortyment

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

KOMPRESY GAZ OWE JAŁOWE.17N 8W 10 CM
X 10 CM X 3 SZT / opakowanie typu blister z gazy
bawełnianej pakowane pojedynczo

opakowanie

400

2

KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE 17N 8W 7,5 X 7,5
X 5 SZT / opakowanie typu blister z gazy bawełnianej
pakowane pojedynczo

opakowanie

1300

3

KOMPRESY GAZOWE JAŁOWE 17N 8W 5 X 5 X 2
SZT / opakowanie typu blister z gazy bawełnianej
pakowane pojedynczo

opakowanie

15000

4

KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17N 8W 5 X 5
X 100 SZT / z gazy bawełnianej przeznaczone do
sterylizacji parą wodną i do opatrywania ran

opakowanie

2500

5

KOMPRESY GAZOWE. NIEJAŁOWE 17N 8W 10 X
10 X 100 SZT./ z gazy bawełnianej przeznaczone do
sterylizacji parą wodną i do opatrywania ran

opakowanie

500

6

KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17N 8W 7,5 X
7,5 X 100 SZT./ z gazy bawełanianej przeznaczone
do sterylizacji parą wodną i do opatrywania ran

opakowanie

1000

7

KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17N 8W Z
NITKĄ RTG 10 X10 X 100 SZTUK

opakowanie

150

8

KOMPRESY GAOWE NIEJAŁOWE 17N 8W Z
NITKĄ RTG 7,5 X 7,5 X 1OO SZTUK

opakowanie

250

9

GAZA BIELONA 17 NITKOWA 90 CM x 100 MB

opakowanie

60

10

GAZA JAŁOWA 0,5M KW. X 1 SZT kopertowana /
chłonna / bielona 1/2m2

opakowanie

3500

11

GAZA JAŁOWA 1M KW. X 1 SZT.kopertowana /
chłonna / bielona 1/1m2

opakowanie

900

12

OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA 4M X 10CM X
1 SZT.

opakowanie

3000

13

OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA 4M X 15CM X
1 SZT.

opakowanie

4000

14

OPASKA ELASTYCZNA 15CM X 4M Z ZAPINKĄ x
1sztuka

opakowanie

400

15

OPASKA ELASTYCZNA 10CM X 4M Z ZAPINKĄ

opakowanie

150

16

LIGNINA ARKUSZE 60cm x 40cm / bielona z
celulozy pakowana po 5kg

opakowanie

35

17

LIGNINA ARKUSZE 20cm x 30cm / bielona z
celulozy pakowana po 1kg

opakowanie

150

18

LIGNINA w roli typu Matocell 150g – stosowana w
celach higienicznych nie powoduje podrażnień i
alergii skóry

opakowanie

100

19

Wata BAWEŁNIANO-WISKOZOWA 500G

opakowanie

40

Razem
Zadanie Nr 2 / Asortyment

j.m.

Ilość

1

KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17N 16W Z
NITKĄ RTG 7,5 X 7,5 X 1OO SZTUK

opakowanie

60

2

KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17N 16W Z
NITKĄ RTG 10 X10 X 100 SZTUK

opakowanie

500

Zadanie Nr 3 / Asortyment

j.m.

Ilość

1

OPASKA GIPSOWA SZYBKOWIĄŻĄCA ok 5 MINUT
15 CM X 3 M X 2 SZT. nawinięta na plastikowy
perforowany rdzeń

opakowanie

400

2

OPASKA GIPSOWA SZYBKOWIĄŻĄCA ok 5 MINUT
12 CM X 3 M X 1 SZT. nawinięta na plastikowy
perforowany rdzeń

opakowanie

500

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

Razem

Razem
Zadanie Nr 4 / Asortyment

1

PRZYLEPIEC na WŁÓKNINIE 9,14M X 1,25CM X 1
SZT. klej akrylowy

sztuka

100

2

PRZYLEPIEC NA TKANINIE 2,5cm X 5M klej
akrylowy x 1 szt

sztuka

120

3

PRZYLEPIEC na PRZEZR. FOLII 9,14M X 2,5CM X
1 SZT klej akrylowy

sztuka

150

4

PRZYLEPIEC na tkaninie 5cm x 5m klej akrylowy x 1
sztuka

sztuka

30

Razem
Zadanie Nr 5 / Asortyment

1

PIELUCHOMAJTKI TYPU Pampers wysoka
chłonność zapinane na rzepy SENI SUPER LARGE
3 110-150 CM/;gt;75 KG ) 30 SZT.

j.m.

opakowanie

Ilość

600

2

PIELUCHOMAJTKI TYPU Pampers wysoka
chłonność zapinane na rzepy SENI SUPER MEDIUM
2 I 75-110 CM/55-75 KG ) 30 SZT.

opakowanie

3

Podkład chłonny 60cm x 90cm używany w pielęgnacji
pacjentów z problemami nietrzymania moczu lub jako
dodatkowa ochrona pościeli

sztuka

400

2000

Razem
Zadanie Nr 6 / Asortyment

j.m.

Ilość

1

Naturalny podkład podgipsowy 12cm x 10cm

sztuka

300

2

Naturalny podkład podgipsowy 15cm x 10cm

sztuka

400

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

Razem
Zadanie Nr 7 / Asortyment

j.m.

Ilość

1

Opatrunk włókninowy do mocowania kaniul z klejem
akrylowym ok 6cm x ok 8cm x 50 sztuk stabilnie
przymocowujący kaniule / sterylny

opakowanie

300

2

PRZYLEPIEC / TAŚMA chirurgiczna 20cm x 10m na
kleju akrylowym

opakowanie

100

Razem
Zadanie Nr 8 / Asortyment

j.m.

Ilość

1

GĄBKA HEMOSTATYCZNA STANDARD x 10szt
rozmiar 8cm x 5cm x 1cm

opakowanie

20

2

GĄBKA HEMOSTATYCZNA SPECIAL x 10szt
rozmiar 8cm x 5cm x 0,1cm

opakowanie

10

Razem

1

Zadanie Nr 9 / Asortyment

j.m.

PLASTRY do zamykania ran 6MM X 38MM x 6szt x
50sasz tzw.szwy zewnętrzne do bezurazowego
zamykania ran stosowane do zamykania brzegów
ran świeżych ciętych o niewielkich rozmiarach
drobnych ran pooperacyjnych

opakowanie

Ilość

3

Razem
Zadanie Nr 10 / Asortyment

j.m.

Ilość

1

TORBA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI /
folia-papier 190 X 360 x 200szt

opakowanie

10

2

TORBA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI /
folia-papier 130 X 250x 200szt

opakowanie

20

3

TORBA SAMOPRZYLEPNA DO STERYLIZACJI /
folia-papier 300 X 390 x 200szt

opakowanie

10

4

Rękawy foliowo – papierowe płaskie szer. 150mm
długość 200mb

opakowanie

10

5

Rękawy foliowo – papierowe płaskie szer. 300mm
długość 200mb

opakowanie

10

6

Rękawy foliowo – papierowe z fałdą szer. 150mm
długość 100mb

opakowanie

10

7

Rękawy foliowo – papierowe z fałdą szer. 3000mm
długość 100mb

opakowanie

10

Wymagania: Rękawy p-f z testem do sterylizacji parą
wodną / tlenkiem etylenu i formaldehydem
umieszczone na papierze pod folią poza obszarem
pakowania zgrzew fabryczny wielokrotny / na rękawie
napisy w języku polskim Nr /Lot/Rozmiar/znak CE
Papier o gr 60g/m2 / folia 7-warstwowa łącznie z
warstwą kleju / oznaczony kierunek otwierania

opakowanie

TORBA FOLIA -Włóknina 420 x 600 mm a 100 sztuk

opakowanie

8

5

Razem

1

Zadanie Nr 11 / Asortyment

j.m.

Maska ochronna dla personelu z zaworem
wydechowym z wewnętrzną pianką uszczelaniającą
(filtr FFP3 ) maska ochronna wysokiego ryzyka
przeznaczona w branży medycznej do ochrony przed
czynnikami zakaznymi zgoda z Normą EN 149

opakowanie

Ilość

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł )

Producent

Wartość brutto (zł)

Producent

30

PAKIET 2 Wyroby medyczne : Różne / Wkłady jednorazowe do kontrastu
Lp.

Zadanie Nr 1 / Asortyment

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

A

B

C

D

E

1

Fartuch chirurgiczny włókninowy jałowy L

sztuka

70

2

Fartuch chirurgiczny włókninowy jałowy M

sztuka

20

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

F

3

Fartuch chirurgiczny włókninowy jałowy XL

sztuka

50

4

Fartuch chirurgiczny jałowy L wzmocniony

sztuka

50

5

Fartuch chirurgiczny jałowy XL wzmocniony

sztuka

50

Razem
Zadanie Nr 2 / Asortyment

j.m.

Ilość

1

Opatrunek typu Bactigras antyseptyczny z luzno
utkanej gazy nasączonej miekką parafiną z 0,5%
chlorheksydyną 10cm x 10cm jałowy x 10 sztuk

opakowanie

20

2

Opatrunek typu Bactigras antyseptyczny z luzno
utkanej gazy nasączonej miekką patafiną z 0,5%
chlorheksydyną 10cm x 20cm jałowy x 10 sztuk

sztuka

10

3

Opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej
ze srebrem i węglem aktywnym z silikonową warstwą
kontaktową typu Safetac 10cm x 21cm

sztuka

20

4

Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach
impregnowany neutralną maścią nie zawierający
składników czynnych i uczulających Nie przykleja się
do rany chroni przed jej wysychaniem zapobiega
kurczeniu się blizny zapewnia dobrą wentylację rany i
utlenienie przepuszcza wydzieliny można ciąć typu
Grassolid neutral 10x10cm

sztuka

30

5

Opatrunek Ag antybakteryjny z maścią zawierającą
srebro przeznaczony do bezurazowego opatrywania
ran 10cm x 20cm

sztuka

50

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł)

Producent

Razem
Zadanie Nr 3 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Sterylny zestaw dla noworodka skład : 1 sztuka
serweta biała kompresowa rozm ok 30 x 30cm
chłonna /1 sztuka kocyk flanelowy rozm ok 80x75cm
kocyk flanelowy z 100% bawełny o masie
powierzchni 160+-16(g/m2) / czapeczka dla
noworodka – 100 % bawełniana dzianina o masie
powierzchniowej 170(+-5%) g/m2 ok 12cm x 10cm
splot sciągaczowy rozmiar bez naciągania do dołu
20cm w obwodzie z podwójnym mankietem do
wywinięcia

sztuka

150

2

Sterylny zestaw do porodu skład: 2sztuki serwety z
włókniny foliowanej ok 43g/m2 /150x75cm / 2 sztuki
serwety z włókniny foliowanej ok 43g/m2 / 75x75cm
2 podkłady ginekologiczne ok 34x9cm / 1sztuka
podkład chłonny z pulpy celulozowej ok.60 x 6cm
chłonność 1400g wg ISO 11948-1masa 65,5g

sztuka

150

Razem

0
Zadanie Nr 4 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Serweta operacyjna jałowa bez przylepca 50cm x
60cm x 1 sztuka 2 warstwowa chłonna warstwa na
całej powierzchni

sztuka

700

2

Serweta operacyjna jałowa 3-warstwowa z
przylepcem 75cm x 90cm chłonna warstwa na całej
powierzchni

sztuka

100

3

Serweta operacyjna jałowa 3-warstwowa bez
przylepca 75cm x 90cm chłonna na całej
powierzchni

sztuka

100

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł)

Producent

Razem
Zadanie Nr 5 / Asortyment

1

Siatka przepuklinowa rozmiar 9cm x 13cm
uniwersalna siatka poliproplylenowa ultralekka do
zaopatrywania przepuklin / włókna nieabsorbowalne
do rekonstrukcji uszkodzonych tkanek / sterylna

j.m

sztuka

Ilość

45

2

Siatka przepuklinowa rozmiar 30cm x 30cm
uniwersalna siatka polipropylenowa ultralekka do
zaopatrywania przepuklin / włókna nieabsorbowalna
do rekonstrukcji uszkodzonych tkanek / sterylna

12

sztuka

Razem
Zadanie Nr 6 / Asortyment

j.m

Prześcieradło medyczne z włókniny w rolce 60/300m
do zabiegów medycznych

opakowanie

Ilość

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł)

Producent

20

Razem
Ilość

Zadanie Nr 7 / Asortyment

j.m

1

Gaza hemostatyczna 35 x 5cm / rozpuszczalny
wyrób medyczny klasy Iia i Iib Znak CE dopuszczony
do stosowania w chirurgicznych procedurach
operacyjnych oksydowana częściowo regenerowana
gaza celulozowa

opakowanie

2

2

Gaza hemostatyczna 8 x 10cm / rozpuszczalny
wyrób medyczny klasy Iia i Iib Znak CE dopuszczony
do stosowania w chirurgicznych procedurach
operacyjnych oksydowana częściowo regenerowana
gaza celulozowa

opakowanie

2

3

Gaza hemostatyczna 20 x 10cm / rozpuszczalny
wyrób medyczny klasy Iia i Iib Znak CE dopuszczony
do stosowania w chirurgicznych procedurach
operacyjnych oksydowana częściowo regenerowana
gaza celulozowa

opakowanie

2

Razem
Zadanie Nr 8 / Asortyment

1

Seton jałowy 8w 17n / 1m x 10 x 10cm a 1 sztuka z
gazy bielonej bezchlorowo

j.m

sztuka

Ilość

110

2

Tupfery gazowe typ fasolka 17n 15cm x 15cm a 500
sztuk jałowe

opakowanie

2

3

Tupfery gazowe typ fasolka 17n 9,5cm x 9,5cm a 5
sztuk jałowe z nitką RTG

opakowanie

200

Razem

1

Zadanie Nr 9 / Asortyment

j.m.

Zestaw do cewnikowania zapakowany w twardy
blister w składzie: 1szt. Serweta laminowana ok.
42g/m2 roz. ok.50x60cm 1 szt.serweta laminowana
ok.42g/m2 z otworem ok 5cm i rozcięciem roz.ok.50
x60cm 2szt rękawic nitrylowych rozm M z
wywiniętymi mankietami, 5 sztuk Tupfer kula 17N roz
ok.20 x20cm, 8sztuk kompresy z gazy 17N 8W roz
7,5 x 7,5cm, pęseta plastikowa ok 13cm, 1 sztuka
pean plastikowy ok.14cm, 1 sztuka pojemnik
plastikowy ok. 125cm elementy poza blistrem
1sztuka strzykawka wypełniona jałową wodą z
10%gliceryną ok. 10ml i 1 sztuka strzykawka
wypełniona lubrykantem z lidokainą ok. 6ml, Tupfery i
kompresy gazowe kl2 a reg7

opakowanie

Ilość

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość
VAT

Wartość brutto (zł)

Producent

200

Razem
Zadanie Nr 10 / Asortyment

1

Zestaw wkładów do podawania kontrastu i r-ru soli
fizjologicznej do wstrzykiwacza automatycznego
skład: wkład jednorazowy A / B o pojemności 200ml
typ: P/N 100104 A/B / złącza szybkiego napełniania
/złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem / ostrze tpu
Spike Wymagania: kompatybilne 100% /
niepirogenne / certyfikat ISO / znak CE

j.m

opakowanie

Ilość

1000

PAKIET 3 Wyroby medyczne / Sprzęt jednorazowy

Lp.

Zadanie Nr 1 / Asortyment

j.m

Ilość

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Butelka 200ml do długotrwałego odsysania ran sterylna
wykonana z polietylenu,możliwość połączenia z drenami
o śr. od 6 CH do 18 CH skala ułatwiająca ocenę objętości
odessanego płynu

sztuka

300

2

Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 2F
dł.40cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do
usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych
wyrób nietoksyczny ,apirogenny widoczny w promieniach
Rtg balon wykonany z lateksu Mandryn wykonany ze stali
nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter
zakończony nasadką typu luer-lock Kateter typu
Fogartyego zabezpieczony przed działaniem
promieniowania UV / typ Baltona

sztuka

10

3

Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 2F
dł.80 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do
usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych
wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach
Rtg balon wykonany z lakeksu.Mandryn wykonany ze stali
nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter
zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu
Fogartyego zabezpieczony przed działaniem
promieniowania UV / typ Baltona

sztuka

10

4

Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 3F
dł.80 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do
usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych
wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach
Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali
nierdzewnej umieszczony w każdym keteterze.Kateter
zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu
Fogartyego zabezpieczony przed działaniem
promieniowania UV / typ Baltona

sztuka

35

5

Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy
4F dł 40 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do
usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych
wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach
Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali
nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter
zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu
Fogartyego zabezpieczony przed działaniem
promieniowania UV / typ Baltona

sztuka

5

6

Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy 4F
dł. 80cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do
usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych
wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach
Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali
nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter
zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu
Fogartyego zabezpieczony przed działaniaem
promieniowania UV / typ Baltona

sztuka

50

7

Cewnik do embolektomii i trombektomii jednokanałowy
5F dł 80 cm naczyniowy jednorazowy sterylny służący do
usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych
wyrób nietoksyczny,apirogenny widoczny w promieniach
Rtg balon wykonany z lateksu.Mandryn wykonany ze stali
nierdzewnej umieszczony w każdym kateterze.Kateter
zakończony nasadką typu lauer-lock.Katetery typu
Fogartyego zabezpieczony przed działaniem
promieniowania UV / typ Baltona

sztuka

25

8

Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg
oddechowych CH 6/400mm wykonany z miękkiego
przezroczystego PCV odporne na skręcanie i załamania
mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe
otwory Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na
łącznikach i numerycznie na opakowaniach

sztuka

130

9

Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg
oddechowych CH 4/40mm wykonany z miękkiego
przezroczystego PCV odporne na skręcenie i załamania
mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe
otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na
łącznikach i numerycznie na opakowaniach

sztuka

5

10

Cewnik do odsysania wydzielin z górnych dróg
oddech.CH 8/400 mm wykonany z miękkiego
przezroczystego PCV odporne na skręcenia i załamania
mają zaokrągloną końcówkę i dwa naprzemianległe
otwory.Rozmiary oznaczone są kolorystycznie na
łącznikach i numerycznie na opakowaniach

sztuka

250

11

Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 10/400
mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV
odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną
końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary
oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie
na opakowaniach

sztuka

100

12

Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 14/600
mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV
odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną
końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary
oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie
na opakowaniach

sztuka

100

13

Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 16/600
mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV
odporne na skręcenia i załamiania mają zaokrągloną
końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary
oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie
na opakowaniach

sztuka

150

14

Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 6/400 mm
wykonany z miękkiego przezroczystego PCV odporne na
skręcenia i załamania mają zaokrągloną końcówkę i dwa
naprzemianległe otwory.Rozmiary oznaczone są
kolorystycznie na łącznikach i numerycznie na
opakowanich

sztuka

150

15

Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 12/600
mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV
odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną
końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary
oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie
na opakowaniach

sztuka

30

16

Cewnik do odsysania górnych dróg oddech.CH 12/400
mm wykonany z miękkiego przezroczystego PCV
odporne na skręcenia i załamania mają zaokrągloną
końcówkę i dwa naprzemianległe otwory.Rozmiary
oznaczone są kolorystycznie na łącznikach i numerycznie
na opakowaniach

sztuka

10

17

Cewnik do podawania tlenu przez nos 2,0m dla
dorosłych wykonany z przezroczystego,nietoksycznego
PCV odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym jest
zakończony uniwersalnym łącznikiem kaniule części
nosowej są miekkie i mają zaokrąglone krawędzie

sztuka

600

sztuka

20

sztuka

30

sztuka

30

sztuka

20

sztuka

20

sztuka

6

sztuka

20

18

19

20

21

22

23

24

Dren brzuszny 22F/40 cm przeznaczony do
długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z
PCV
Dren brzuszny 24F/40 cm przeznaczony do
długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z
PCV
Dren brzuszny 28F/40 cm przeznaczony do
długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z
PCV
Dren brzuszny 30F/40 cm przeznaczony do
długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z
PCV
Dren brzuszny 32F/40 cm przeznaczony do
długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z
PCV
Dren brzuszny 36F/40 cm przeznaczony do
długotrwałego drenażu m.in.jamy brzusznej wykonany z
PCV
Dren Redona Nr.10 dł.700mm wykonany z medycznej
PCV o optymalnym współczynniku
twardości,zapewniającym drożność drenu przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia
atraumatyczności naprzemienna perforacja
zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie
wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące
atraumatyczne miękkie zakończenie drenu

25

Dren Redona Nr.12 dł.700mm wykonany z medycznej
PCV o optymalnym współczynniku
twardości,zapewniającym drożność drenu przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia
atraumatyczności naprzemienna perforacja
zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie
wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące
atraumatyczne miękkie zakończenie drenu

sztuka

30

26

Dren Redona Nr.14 dł.700mm wykonany z medycznej
PCV o optymalnym współczynniku
twardości,zapewniającym drożność drenu przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia
atraumatyczności naprzemienna perforacja
zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie
wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące
atraumatyczne miękkie zakończenie drenu

sztuka

40

27

Dren Redona Nr.16 dł.700mm wykonany z medycznej
PCV o optymalnym współczynniku
twardości,zapewniającym drożność drenu przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia
atraumatyczności naprzemienna perforacja
zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie
wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące
atraumatyczne miękkie zakończenie drenu

sztuka

80

28

Dren Redona Nr.18 dł.700mm wykonany z medycznej
PCV o optymalnym współczynniku
twardości,zapewniającym drożność drenu przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia
atraumatyczności naprzemienna perforacja
zapobiegajaca aspiracji i wrastaniu tkanek specjalnie
wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące
atraumatyczne miękkie zakończenie drenu

sztuka

30

29

Dren tlenowy 2,1m wyrób przeznaczony jako przedużacz
do podawania tlenu wykonany z przezroczystego
nietoksycznego PCV,nie zawiera lateksu dren odporny na
zagięcia o przekroju gwiazdkowym sterylizowany tlenkiem
etylenuje jednorazowego użytku

sztuka

50

Razem

Ilość

Zadanie Nr 2 / Asortyment

j.m

1

Dren do odsysania pola oper dł 3000mm Sitze 8mm
wyrób przeznaczony do odsysania wydzieliny z pola
operacyjnego zestaw składa się z końcówki ssącej oraz
drenu łączącego standardowej długości 210cm końcówka
CH21 z podwójnym załamniem krzywizny oraz otworami
bocznymi dren CH24 o średnicy wewn/zewn
5,6mm/8,0mm dren wykonany z tworzywa PCV oba
zakończenia drenu wyposażone wspecjalny system
zgięciowy umożliwiający manipulację drenem i końcówką
ssącą jałowy

sztuka

200

2

Końcówka do odsysania pola standard z kontrolą siły
ssania / Yankauer standard, z rączką zagięta z kontrolą
siły ssania

sztuka

200

3

Zestaw Yankauer do odsysania pola operacyjnego z
wygiętą końcówką CH30 długość 300cm

sztuka

400

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Razem
Wymagania: spełniające normy ISO 11607-1,2 EN 868-5 i 3

1

Zadanie Nr 3 / Asortyment

j.m

Elektrody EKG GS43 dla dorosłych do Holtera x 50szt
jednorazowego użytku przeznaczona do badań
holterowskich elektrody przylegające do ciała pacjenta
podczas całego 24-godzinnego badania wyrób medyczny
klasy I produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach
medycznych 93/42/EEC / EN ISO 13485 EN ISO 14971
EN 60601-1 EN ISO 10993-1

opakowanie

Ilość

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

300

Razem

1

Zadanie Nr 4 / Asortyment

j.m

Filtr adult- pediatric -Mechanical HME mechaniczny, który
łączy skuteczne nawilżania z wysoką hydrofobowością i
poziomem filtracji jaki może zapewnić plisowana wkładka
mechaniczna

sztuka

Ilość

20

2

Filtr antybakteryjny do ssaka hydrofobowy przeznaczony
do ssaków medycznych wymiar wej/wyj filtra -średnica
6mm filtyrowanie bakterii oraz wirusów w celu ochrony
personelu medycznego i pacjentów stosujących ssaki

sztuka

3

3

Filtr do ssaka OB 1000 zabezpieczający z bardzo wysoką
skutecznością antybakteryjną hydrofobowy

sztuka

10

4

Filtr elektrostatyczny wirusowo-bakteriobójczy jałowy
jednorazowy filtr do użytku w opiece anestetycznej,który
zawiera wkład hydrofobowy cechuje do niska oporność i
wysoka efektywność filtracji bakterii i wirusów>99,99%
chroniąc urządzenie przed ryzykiem kontaminacji posiada
połączenia ISO 22 i 15 zgodnie z międzynarodowymi
standardami zapewniającymi bezpieczeństwo i pewność
stosowania(22mmf/15mm m-22/15mm.Wyposażony jest
w port do kapnografii,który zamknięty jest zatyczką

sztuka

500

Razem
Zadanie Nr 5 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą punkcyjna
wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w
odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu
diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia
27G x 1/2 0,4 x 90 typu Quincke

sztuka

150

2

Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą 21G x 3-1/2
(0,8x90) Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą
punkcyjna wprowadzana do przestrzeni
podpajęczynówkowej w odcinku lędzwiowym kręgosłupa
w celu diagnostycznym,leczniczym lub wykonania
znieczulenia typu Quincke

sztuka

150

3

Igła do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą 26G /0,45 x
90/ Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna
wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w
odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu
diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia
typu Quincke

sztuka

200

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość
jednostkowa netto
(zł)

Wartość VAT

Wartość
brutto (zł)

Producent

4

Igła do nakłuć lędżwiowych z prowadnicą 25 G (0,5 x 90)
Igła do nakłuć lędzwiowych z prowadnicą punkcyjna
wprowadzana do przestrzeni podpajęczynówkowej w
odcinku lędzwiowym kręgosłupa w celu
diagnostycznym,leczniczym lub wykonania znieczulenia
typu Quincke

sztuka

200

Wymagania: sterylna,gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania jednorazowego użytku zgodna z normami ISO Rozmiar igły oznaczony kolorem/ Z PROWADNICĄ

Razem
Zadanie Nr 6 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,4 x 19 x 100 sztuk

opakowanie

30

2

Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,45 x 16 x 100 sztuk

opakowanie

10

3

igla iniekcyjna j.u jednorazowa 0,5 x 25 x 100 sztuk

opakowanie

10

4

Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,6 x 40 x 100 sztuk

opakowanie

50

5

Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,7 x 40 x100 sztuk

opakowanie

50

6

Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,8 x 40 x 100 sztuk

opakowanie

250

7

Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 0,9 x 40 x 100sztuk

opakowanie

250

8

Igła iniekcyjna j.u jednorazowa 1,1 x 40 x 100 sztuk

opakowanie

250

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Razem
Wymagania : zastosowanie iniekcja – infuzja – transfuzja / wykonanie ze stali nierdzewnej rurka cienkościenna / oznaczenie kolorów zgodnie z ISO / nakładka wykonana z
polipropylenu / ostrze długo ścięte (LB/BL) dla rozmiarów standardowych krótko ścięte (SB/BS) dla rozmiarów specjalnych / okres ważności min 2 lata / nietoksyczne
niepirogenne/ spełniające wymagania ISO 7864, 9626,6009 wszystkie rozmiary igieł muszą pochodzić od jednego producenta

Zadanie Nr 7 / Asortyment

1

2

3

j.m

Kaniula do żył obwodowych rozmiar 22Gx0,8 x 25mm x
opakowanie
100 sztuk przepływ 31ml/min niebieski z portem
Kaniula do żył obwodowych rozmiar 24G x 0,7 x 19 x 100
opakowanie
sztuk przepływ 13ml/min żółty z portem
Kaniula do żył obwodowych rozmiar 26G x 0,6 x 19mm x
100 sztuk przepływ 13ml/min fioletowy z portem

opakowanie

Ilość

100
5
5

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

4

Kaniula do żył obwodowych rozmiar 20G x 1,0 x 32mm x
100 sztuk przepływ 64ml/min różowy z portem

opakowanie

100

5

Kaniula do żył obwodowych rozmiar 18G x 1,2 x 38mm x
100 sztuk przepływ 105ml/min zielony z portem

opakowanie

100

6

Kaniula do żył obwodowych rozmiar 16G x 1,2 x 45mm x
100 sztuk przepływ 200ml/min szary z portem

opakowanie

2

Razem
Wymagania: igła wyposażona w automatyczny zatrzask / wysoki przepływ płynów / dobra stabilizacja kaniul w żyle / wypływ krwi hamowany zatyczką z filtrem
hydrofobowym/ koreczek typu Lauer Lock oraz zakończenie Lock / uchwyt ułatwiający punkcję / pakowane pojedynczo sterylne / wykonana z poliuretanu i wyposażona w
cztery paski kontrastujące pod RTG.

Zadanie Nr 8 / Asortyment

1

Kieliszki do leków 30 ml z podziałką x 75 szt

2

Pojemnik na mocz z nakrętką 100 ml / 120ml x 100 szt

3

4

j.m

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

opakowanie

150
opakowanie

Pojemnik na mocz z nakrętką 100 ml x 1 sztuka /
jałowy niepirogenny
Pojemnik z łopatką do pobierania kału ok.20ml x 1 szt

Ilość

35

sztuka

100
sztuka

250

Razem
Wymagania: wyrób medyczny / jednorazowego użytku nietoksyczny
Zadanie Nr 9 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Łącznik podwójnie obrotowy martwa przestrzeń 15cm
22F/15F z dodatkowym otworem jałowy jednorazowego
użytku / wyrób medyczny jednorazowy sterylny

sztuka

50

2

Łącznik z kontrolą odsysania typu KAPKON / wyrób
medyczny jednorazowy sterylny

sztuka

200

Cena jednostkowa
brutto* (zł)

VAT %

Wartość
jednostkowa netto
(zł)

Wartość VAT

Wartość
brutto (zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość
jednostkowa netto
(zł)

Wartość VAT

Wartość
brutto (zł)

Producent

Razem
Zadanie Nr 10 / Asortyment
1

Maska tlenowa z drenem rozmiar L sterylna

j.m
sztuka

Ilość
60

Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem rozmiar XL
sterylna

sztuka

2
3

Maska tlenowa z drenem rozmiar XL sterylna

sztuka

100

4

Maska tlenowa z drenem rozmiar M sterylna

sztuka

100

sztuka

5

Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem rozmiar M
sterylna

300

150

Razem
Wymagania: wykonana z przezroczystego,nietoksycznego PCV/ nie zawiera lateksu/posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą,wyposażona w dren o
długości 210cm (+-5%) zakończony uniwersalnym łącznikiem.Dren oporny na zagięcia przeznaczona do podawania tleku o średniej koncentracji

Zadanie Nr 11 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Opaska do identyfikacji dla noworodków x 100 sztuk

opakowanie

3

2

Opaska do identyfikacji dla dorosłych x 100 sztuk

opakowanie

20

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Razem
Zadanie Nr 12 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Ostrza chirurgiczne nr 10 x 100 szt

opakowanie

5

2

Ostrza chirurgiczne nr 11 x 100 szt

opakowanie

20

3

Ostrza chirurgiczne nr 15 x 100 szt

opakowanie

5

4

Ostrza chirurgiczne nr 20 x 100 szt

opakowanie

5

5

Ostrza chirurgiczne nr 22 x 100 szt

opakowanie

5

6

Ostrza chirurgiczne nr 23 x 100 szt

opakowanie

5

7

Ostrza chirurgiczne nr 24 x 100 szt

opakowanie

20

Ostrza zgodne ze standardami ISO 9001/ ISO7740 / wykonane z wysokiej jakości stali węglowej lub nierdzewnej w zależności od swojego kszałtu służą do różnego rodzaju
nacięć chirurgicznych, jednorazowego użycia pakowane pojedynczo / sterylne

Razem

Zadanie Nr 13 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Papier KTG SRF618B / CTG 112x100x100 x SUNRAY

sztuka

150

2

Papier Videoprinter Sony ULSTAR -840HG 84mm x
12,5m x 1 sztuka

sztuka

20

3

Papier do USG SONY UPP – 110S
sztuka

sztuka

60

4

Papier EKG Aspel ecg A4 112 x 25 x 1 sztuka

sztuka

350

5

Elektrody EKG GS43 dla dorosłych do badań Ekg /
Holtera jednorazowego użytku przeznaczona do badań
holterowskich elektrody przylegające do ciała pacjenta
podczas całego 24-godzinnego badania wyrób medyczny
klasy I produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach
medycznych 93/42/EEC / EN ISO 13485 EN ISO 14971
EN 60601-1 EN ISO 10993-1x 1 sztuka

sztuka

1600

110mm x 20m x 1

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Razem
Zadanie Nr 14 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Pojemnik na odpady szpitalne 0,7l czerwony

sztuka

60

2

Pojemnik na odpady szpitalne 2l czerwony

sztuka

450

3

Pojemnik na odpady medyczne 5l

sztuka

20

Wymagania: wykonany z tworzywa sztucznego np.polipropylenu /całkowicie szczelny,odporny na przekłucia i odczynniki chemiczne / posiada specjalne wycięcia w
pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki / opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymaganiami PZH

Razem
Zadanie Nr 15 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Przedłużacz do pomp infuzyjnych / jałowy niepirogenny
Lauer/ Lock dł.1500 mm

sztuka

2000

2

Przedłużacz do pomp infuzyjnych / jałowy niepirogenny
Lauer/Lock dł. 1500 mm BURSZTYN

sztuka

1000

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

3

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jałowy
wykonany z wysokiej jakości materiałów bezlateksowych
dwukanałowy ostry koniec komory kroplowj odpowietrznik
z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką /
elastyczna komora kroplowa zaopatrzona w skrzydełka
dociskowe / filtr zabezpieczający przed cząsteczkami o
wilkości oczek 15ym / długość drenu mini 150cm
zakończenie Lauer Lock / kroplomierz komory 20 kropli =
1ml +/-0,1ml

sztuka

20000

4

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wymagania
j/w - BURSZTYN

sztuka

1000

5

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS bez
ftalanów wyrób medyczny jednorazowego użycia jałowy
niepirogenny nietoksyczny opakowanie jednostkowe j/w

sztuka

1000

Razem
Ilość

Zadanie Nr 16 / Asortyment

j.m

1

Rampa z 3 kranikami umożliwiająca podłączenie więcej
niż jednego wlewu di jednego dostępu naczyniowego
odporna na ciśnienie do 2 bar 100% odporna na działanie
leków

sztuka

30

2

Koreczek Luer-Lock j.u.do wenflonów sterylny koreczek
zapewniający szczelnosć i zapobiegający wypływaniu
krwi / kompatybilny z każdym standardowym produktem

sztuka

2500

3

Zatyczka do cewników urologicznych umożliwiająca
bezpieczne zamknięcie cewnika i drenu

sztuka

50

4

Kranik trójdrożny – zaworek umożliwiający dokładną i
precyzyjną skokową zmianę pozycji zapewniającą
całkowitą regulację przepływu płynów infuzyjnych /
nietoksyczny sterylny końcówka typu lauer-lock
jednorazowego użytku

sztuka

600

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Razem

Wartość brutto
(zł)

Producent

0
Zadanie Nr 17 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Rurka intubacyjna 7,0mm zbrojona z mankietem

sztuka

10

2

Rurka intubacyjna 3,0mm z mankietem

sztuka

10

3

Rurka intubacyjna 2,0 mm bez mankietu

sztuka

10

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

4

Rurka intubacyjna 2,5mm bez mankietu

sztuka

10

5

Rurka intubacyjna 3,5mm bez mankietu

sztuka

10

6

Rurka intubacyjna 4,0mm bez mankietu

sztuka

10

7

Rurka intubacyjna 8mm z mankietem

sztuka

120

8

Rurka intubacyjna 7,5mm z mankietem

sztuka

100

9

Rurka intubacyjna nr 6,5 mm bez mankietu

sztuka

20

10

Rurka intubacyjna nr 8,5 mm z mankietem

sztuka

50

11

Rurka intubacyjna nr.7,0mm z mankietem

sztuka

50

12

Rurka intubacyjna nr.9,0mm bez mankietu

sztuka

20

13

Rurka intubacyjna 5,0mm z mankietem

sztuka

10

14

Rurka intubacyjna 3,5mm z mankietem

sztuka

10

15

Rurka intubacyjna 8,0mm zbrojona z mankietem

sztuka

5

Razem
Wymagania: sterylna rurka do intubacji pacjenta / wykonana z miękkiego PCV zapewniającego dużą elastyczność rurki / wyposażona w boczny otwór Murphyego skalowane
numerycznie co 2cm / podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki / informacja o rozmiarze rurki w dwóch miejscach na łączniku oraz na korpusie
rurki / odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15mm / znacznik RTG na całej długości rurki / numer serii oraz rozmiar rurki na baloniku kontrolnym.Z mankietem
niskociśnieniowym / wysokoobjętościowym – wyposażona w mankiet uszczelniający / informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach:na łączniku,baloniku kontrolnym
oraz na korpusie rurki. Produkt sterylny pakowany pojedynczo w opakowaniu typu papier/folia. Zbrojona : wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej / zbrojenie na całej
długości rurki odporna na załamanie / wyprofilowana w kszałcie łuku / łącznik 15mm trwale złączony z rurką dostępna z prowadnicą wewnątrz rurki bez lateksu bez ftalanów
jałowa jednorazowego użytku.

1

Zadanie Nr 18 / Asortyment

j.m

Cewnik Tiemana wykonany z termoczułego PCV
elastycznego co zapobiega uszkodzeniom
mechanicznym,zróżnicowany pod względem średnicy
Koniec gładko zaokrąglony,dwa otwory owalne
naprzemienne drenażowe stanowią aktywną część
roboczą cewnika kolorowy kod barwny w celu identyfikacji
Sterylizowany tlenkiem etylenu.Opakowanie jednostowe :
rękaw papierowo – foliowy.Wszyskie muszą pochodzić od
jednego producenta
Rozmiary: 8 I 10 I 12 I 14 I 16 I 18 I 20

sztuka

Razem

Ilość

60

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

1

Zadanie Nr 19 / Asortyment

j.m

Cewnika Foleya – cewnik jednorazowego użytku sterylny
miękki w 100% pokryty silikonem elastyczny
antyalergiczny nieprzepuszczający łatwy do
wprowadzenia wygodny w użyciu.Wszystkie zaoferowane
cewniki muszą pochodzić od jednego producenta.
Rozmiary :od 6 do 24 Cewnik urologiczny posiada dwa
kanały jeden do odprowadzenia moczu, drugi do
napełnienia balonu może być założony na 29 dni

sztuka

Ilość

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

800

Razem
Zadanie Nr 20 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Pęseta medyczna sterylna jednorazowa zastsowanie np.
przy zmianie opatrunków przy zabiegach

2

OSŁONKI LATEKSOWE NA GŁOWICE USG
PUDROWANE (POKROWIEC) 144 SZT.

opakowanie

10

3

Zaciskacz do pępowiny x 50 sztuk do zaciśnięcia
pępowiny noworodka na sali porodowej w celu
zamknięcia światła pępowinowych naczyń krwionośnych
/ sterylny niepirogenny jednorazowego użytku

opakowanie

5

4

Staza gumowa bezlateksowa uciskowa x 25 szt /
posiadająca certyfikat CE opaska uciskowa do pobierania
krwi

opakowanie

10

sztuka

150

Razem
Zadanie Nr 21 / Asortyment

j.m

Ilość

1

OCHRANIACZE FOLIOWE NA BUTY NIEJAŁOWE Z GUMKĄ (
POKROWIEC ) 100 SZT.

opakowanie

10

2

Spodenki do kolonoskopii z włókniny niejałowe x 10 szt

opakowanie

20

opakowanie

100

opakowanie

10

opakowanie

36

3

4
5

Maska chirurgiczna z GUMKĄ x 50 sztuk / trójwarstwowa
włókninowa niejałowa
Śliniak dentystyczny x 50 sztuk / jednorazowy
nieprzemakalny
Czepek medyczny typu Beret x 100 sztuk

6

Podkład ok. 210cm x 130cm x 10 sztuk niejałowy
nieprzemakalny

opakowanie

100

7

Fartuch medyczny z gumką, włókninowy niejałowy x 10
sztuk rozmier L/XL z mankietem ok. (25g/m2)

opakowanie

150

8

Myjka do ciała '' rękawica”90g ( 15,5 x 20cm ) a 10 sztuk
Rękawica typu Gantnet 90gr do mycia pacjenta
eliminująca ryzyko zakażen krzyżowych.

opakowanie

100

Razem
Zadanie Nr 22 / Asortyment

1

j.m

Utrwalacz cytologiczny 200ml – spray / preparat w
aerozlu do utrwalania wymazów ginekologicznych i innych opakowanie
150ml

Ilość

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

10

Razem
Zadanie Nr 23 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Strzykawka 2ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa

opakowanie

250

2

Strzykawka 5ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa

opakowanie

300

3

Strzykawka 10ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa

opakowanie

500

4

Strzykawka 20ml x 100 szt. / typ lauer dwuczęściowa

opakowanie

400

Wymagania: jednorazowa apirogenna sterylna szczelna / tłok w kolorze kontrastującym skala pozwalająca na dokładne dawkowanie / skala kontrastująca niezmywalna i
czytelna podziałka skali wyskalowana w milimetrach /gładka i stabilna praca tłoka / minimalna objętość zalegająca tzw.przestrzeń martwa / zabezpieczenie przed
wysunięciem tłoka przy pobieraniu leków / wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalajca na łatwą kontrolę jej zawartości / wykonana np.z polipropylenu
sterylizowana EO, / nietoksyczna opakowanie jednorazowe typu blister pack

Razem
Zadanie Nr 24 / Asortyment

1

Strzykawka j.u.trzyczęściowa 20ml typu Luer Lock do
pomp inf x 50 sztuk

j.m

opakowanie

Ilość

40

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

2

Strzykawka j.u trzyczęściowa 50ml typu Luer Lock do
pomp inf x 1 sztuka

sztuka

400

Wymagania: trzyczęściowa jednorazowa apirogenna sterylna szczelna/ tłok w kolorze kontrastującym skala pozwalająca na dokładne dawkowanie / skala kontrastująca
niezmywalna i czytelna podziałka skali wyskalowana w milimetrach /gładka i stabilna praca tłoka / zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka przy pobieraniu leków / wysoka
przezroczystość komory strzykawki pozwalajca na łatwą kontrolę jej zawartości / wykonana np.z polipropylenu / nietoksyczna opakowanie jednorazowe typu blister pack
końcówka Lauer Lock pozwala na bezpieczne połączenie igły i strzykawki oznaczona znakiem CE

Razem
Zadanie Nr 25 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Strzykawka j.u.20ml do pomp infuzyjnych do leków
światłoczułych – bursztynowa x 1 sztuka

sztuka

600

2

Strzykawka j.u.50ml do pomp infuzyjnych do leków
światłoczułych – bursztynowa x 1 sztuka

sztuka

200

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Wymagania:strzykawki wykorzystywane z pompmi infuzyjnymi / posiadają trzyczęściową konstrukcję mogą być stosowane do leków światłoczułych – bursztynowe
zabarwienie / nietosyczne apirogenne sterylne z łącznikiem Lauer Lock wyposażone w gumowy tłok zapobiegający przeciekaniu / wyprodukowane zgodnie z wymogami UE
dla wyrobów medycznych z długą datą przydatności min 2 lata wyposażone w skalę pomiarową co 1ml pakowane pojedynczo

Razem
Zadanie Nr 26 / Asortyment

1

Strzykawka z końcówką do cewnika 3-częściowa 100
ml/Janeta/ strzykawka trzyczęściowa jednorazowego
użytku jałowa niepirogenna nietoksyczna sterylizowana
EO, pakowanie jednorazowe typu blister pack podziałka
skali pomiarowej co 2ml

j.m

sztuka

Ilość

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

400

Razem

1

Zadanie Nr 27 / Asortyment

j.m

Strzykawka do insuliny poj.1ml j.u. 40I.U/ml z igłą 0,40
x13mm x100szt wyrób medyczny jałowa apirogenna
skład: korpus strzykawki - polipropylen tłok strzykawki polietylen tłoczek strzykawk wyrób jednorazowego użytku
działka elementarna 1 I. U. = 0,025ml opakowanie
jednostkowe typu blister - pack sterylizowana tlenkiem
etylenu

opakowanie

Ilość

5

2

Strzykawka j.u tuberkulinowa 1ml + igła 0,3 x 13mm x
100 sztuk jednorazowa sterylizowana tlenkiem etylenu
fabrtcznie zmontowana strzykawka z igłą w jednym
opakowaniu cylinder przezroczysty czytelna skala
oznaczone symbolem CE skala:0,01ml ostrze śródskórne
produkt jałowy pakowane pojedynczo folia/blister

opakowanie

15

3

Strzykawka do gazometrii 3ml x 100 szt produkt
posiadający certyfikat CE do pobierania próbek krwi
tętniczej na badanie gazometryczne

opakowanie

10

Razem
Zadanie Nr 28 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Szpatułka drewniana niejałowa x 100 sztuk do badań
laryngologicznych wykonana z wysokiej jakosci drewna
brzozowego wymiary 15cm x 1,8cm gładka z
zaokrąglonymi końcówkami

opakowanie

20

2

Szpatułka drewniana jałowa x 100 sztuk do badań
laryngologicznych sterylna pakowana pojedynczo opis j/w
wesja sterylna

opakowanie

15

3

Szczoteczki do pobierania wymazów cytologicznych x
100 sztuk sterylne do pobierania rozmazu z kanału i
tarczy macicy miekkie delikatne włosie
tzw.miotełka/choinka płaska opowiedni kszałt
zapewniający większy obszar zbierania wymazu

opakowanie

6

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Cena brutto (zł)
(kolumna D x E)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Razem
Zadanie Nr 29 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Test arkuszowy /do sterylizacji/ Bowie&Dick x 50 szt
jednorazowe testy do kontroli sterylizatora

opakowanie

20

2

Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną
18mm/50m / taśma ze wskaznikiem procesu sterylizacja parowa biała

opakowanie

5

3

Wskaźnik chemiczny wewnętrzny do pary wodnej
wieloparametrowy x 480 szt test do kontroli sterylizacji
parą wodną / liniowy we wszystkich dostępnych cyklach
typ Browne 134*C/3min 121*C/8min

opakowanie

40

Razem
Zadanie Nr 30 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Woreczek na mocz dla dziewczynek x100szt

opakowanie

5

2

Woreczek na mocz dla chłopców x100szt

opakowanie

5

3

Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny x
10 sztuk wykonany z tworzywa PCV o pogrubionych
ścianach i podwójnie zgrzewanych bokach wyposażony w
zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór spustowy
poprzeczny T

opakowanie

200

4

Worek do godzinowej zbiórki moczu 2l dren 150cm
sterylny jednorazowy nietoksyczny

sztuka

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

10

Razem
Zadanie Nr 31 / Asortyment

1

Wziernik ginekologiczny sterylny wykonany z dobrej
jakości tworzywa odpowiednia wytrzymałość przy
statycznym ściskaniu szczelnie zamknięte opakowanie
umożliwiający szeroką wizualizację szyjki macicy oraz
doskonały dostęp i ergonomię rozmiar S M L rozmiary
muszą pochodzić od jednego producenta x 1 sztuka

j.m

opakowanie

ilość

2000

Razem
Zadanie Nr 32 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Zgłębnik żołądkowy wyrób medyczny sterylny pakowany
pojedynczo spełniający wszystkie normy artykułu
medycznego.Romiary kodowane odpowiednimi kolorami
wykorzystywane w diagnostyce chorób przewodu
pokarmowego posiadający bezpieczne zakończenia
Rozmiary I 6 I 16 I 18 I 20 I 22 I 24 i długość 800mm
pakowane x 1 sztuka

sztuka

200

2

Rurka ustno-gardłowa Guedela do udrażniania górnego
odcinka dróg oddechowych muszą posiadać
ergonomiczny kszałt / funkcjonalne kodowane kolorami
zgodnie z normą ISO sterylne pakowane pojedynczo
rozmiary 2/80mm 3/90mm 4/100mm x 1 sztuka

sztuka

60

Rurka tracheostomijna z mankietem jałowa
jednorazowego użytku wykonana z termoplastycznego
PVC (silikonowana )mankiet wysokoobjętościowy
niskociśnieniowy linia RTG na całej długości miękkie
gładkie prowadnica 2 tasiemki mocujące balonik kontrolny
znakowany rozmiarem rurki bez lateksu bez ftalanów
Rozmiary 7,5mm I 8mm I 9mm x 1sztuka

3

sztuka

10

Razem
Zadanie Nr 33 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Szkiełka mikroskopowe podstawowe niematowe 76x25
x 50 sztuk wysokiej jakości z ciętymi lub szlifowanymi
krawędziami

opakowanie

50

2

Szkiełka mikroskopowe podstawowe z matowym polem
do opisu 76x 25x 50 sztuk

opakowanie

50

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Razem

1
2

Ilość

Zadanie Nr 34 / Asortyment

j.m

Jednorazowe plastikowe zawieszki do worków na mocz
umożliwiające zawieszenie worków na krawędzi łóżka lub
wózka szerokość uchwytu ok 15,5cm

sztuka

50

Worek na wymiociny - worek z zastawką antyzwrotną
uniemożliwiający wydostanie się zapachu i treści x 1
sztuka

sztuka

20

Razem

1

Zadanie Nr 35 / Asortyment

j.m

Żel do USG poj.0,5l transmisyjny przeznaczony do
diagnostyki KTG i USG i terapii ultrasonograficznej UD do
stosowania we wszystkich typach głowic / o neutralnym
odczynie ph

opakowanie

Ilość

200

Razem
Zadania Nr 36 / Asortyment

j.m

Ilość

1

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 2 - kanałowy z igłą
typu Y 7F x 20cm skład: Kateter dwukanałowy 7F x 20cm
/ Prowadnik J 035 x 60cm / Rozszerzacz 8F x 12 cm / Igła
prosta 18G x 7cm / sztrzykawka 10ml / skalpel / Motylek z
zaciskiem jałowy apirogenny nietoksyczny typ Baltona

35

sztuka

Razem
Zadanie Nr 37 / Asortyment

1

Ilość

j.m

Przyrząd do aspiracji płynów / do wielokrotnego
pobierania oraz aspiracji roztworów i leków /niska
objętość napełniania / filtr wentylacyjny 0,1m cm

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Wartość brutto
(zł)

Producent

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość jednostkowa
netto (zł)

Wartość VAT

Cena brutto (zł)
(kolumna D x E)

Producent

700

sztuka

Razem
Zadanie Nr 38 / Asortyment

Ilość

j.m

1

Zestaw do punkcji jamy opłucnej ( paracentezy) z
zastawką bezzwrotną 3 igły typu lancet przeznaczony do
usuwania różnych płynów z jamy opłucnej lub otrzewnej

opakowanie

60

2

Obwód oddechowy 2-rurowy z workiem bezlateksowym
3L(dla dorosłych) rozciągliwy z workiem rozmiar
160cm/100cm/ worek 3l

opakowanie

10

Razem
Zadanie Nr 39 / Asortyment

1

Ilość

j.m

Balon Typu Bakri – sterylny jednorazowy hemostatyczny
balon do poporodowej tamponady macicy

2

sztuka

Razem
Wykonawca na wezwanie zamawiającego w trybie Art.26 UST.2 przedstawi próbki do wskazanych określonych w/w pozycji / do określonego zadania po 5 sztuk
PAKIET 4 Rękawice medyczne i chirurgiczne

Lp.

Zadanie Nr 1 / Asortyment

j.m.

Ilość

Cena jednostkowa
brutto (zł)

VAT %

Wartość
jednostkowa netto
(zł)

Wartośc VAT

Wartośc brutto (zł)

Producent

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Rękawice S lateksowe pudrowane x 100szt

opakowanie

2

Rękawice M lateksowe pudrowane x 100 szt

opakowanie

3

Rękawice L letexowe pudrowane x 100 szt.

opakowanie

4

Rękawice XL letexowe pudrowane x 100 szt.

opakowanie

5

Rękawice S Nitrylowe bezpudrowe x 100 szt.

opakowanie

6

Rękawice M Nitrylowe bezpudrowe x 100 szt.

opakowanie

7

Rękawice L Nitrylowe bezpudrowe x100szt

opakowanie

8

Rękawice XL Nitrylowe bezpudrowe x 100 szt.

opakowanie

9

RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE
(RĘKAWICE 6,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

10

RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE
(RĘKAWICE 6,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

11

RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE
(RĘKAWICE 7,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

12

RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE
(RĘKAWICE 7,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

13

RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE
(RĘKAWICE 8,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

14

RĘKAWICE CHIRURGICZNE NIEPUDROWANE
(RĘKAWICE 8,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

15

RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE
(RĘKAWICE 6) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

16

RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE
(RĘKAWICE 6,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

17

RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE
(RĘKAWICE 7,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

18

RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE
(RĘKAWICE 7,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

19

RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWE
(RĘKAWICE 8,0) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

20

RĘKAWICE CHIRURGICZNE PUDROWANE
(RĘKAWICE 8,5) 1 PARA jałowe x 50 sztuk

opakowanie

400
600
200
20
400
600
200

20
20

20

20
30

20
20
20

20

20

30

20

20

Razem
Wymagania: Rękawice medyczne oznaczone znakiem CE i wyprodukowane zgodnie z normą EN -455; Rękawice chirurgiczne jałowe zgodne z
wymaganiami stawianymi przez normę EN-455; Rękawice chirurgiczne jałowe zgodne z wymaganiami stawianymi przez normę EN-455; odporne na
przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F/67/; zapewniające pewność trzymania narzędzi, anatomiczny kszałt dopasowany indywidualnie
Uwaga: ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty, opłaty i podatki, w tym podatek VAT wskazane w pkt XIII SIWZ.
UWAGA: Wszystkie ceny (tj. ceny jednostkowe brutto, ceny brutto za dany asortyment oraz cena ofertowa brutto) powinny zostać określone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
W przypadku, jeżeli w/w ceny zostaną podane z dokładnością do większej liczby miejsc po przecinku, zamawiający uzna ten fakt za omyłkę i dokona jej poprawy. Tak więc
zamawiający zaokrągli w/w ceny do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pominie, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągli do 1 grosza. W pierwszej kolejności, o
ile będzie to konieczne, zamawiający zaokrągli do pełnych groszy ceny jednostkowe brutto podane w kolumnie powyższej tabeli kalkulacyjnej, następnie poprawi ewentualne omyłki
rachunkowe w cenach brutto za poszczególne produkty, uznając za prawidłowe zaokrąglone w powyższy sposób ceny jednostkowe brutto w poszczególnych pozycjach powyższej
tabeli kalkulacyjnej. Na końcu zamawiający poprawi ewentualną omyłkę rachunkową w cenie ofertowej brutto z prawem opcji, uznając za prawidłowo obliczone (po poprawie
omyłek) ceny brutto w poszczególnych pozycjach tabeli kalkulacyjnej,

2. Oświadczam(-y), że dostawy sukcesywne zrealizuję/-emy w terminie do ………. dnia roboczego/dni roboczych licząc od
dnia przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego.
UWAGA: Oferowany termin realizacji dostaw sukcesywnych wykonawca powinien podać w ofercie, w dniach roboczych (godzinach). Pod pojęciem dni robocze zamawiający rozumie dni
tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym okresie. Termin ten będzie liczony od dnia przesłania zamówienia przez
uprawnionego pracownika zamawiającego. Termin realizacji dostaw sukcesywnych w terminie 2 dni (48 godzin) od otrzymania zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub
poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Jeżeli wykonawca poda w ofercie termin realizacji dostaw sukcesywnych
dłuższy niż 2 dni robocze licząc od dnia przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wykonawca nie poda w ofercie terminu realizacji dostaw sukcesywnych, zamawiający uzna, że wykonawca oferuje realizację dostaw sukcesywnych w
terminie maksymalnym, tj. w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego i przyzna wykonawcy 0 punktów w tym
kryterium.

Oświadczam(-y), że będę/będziemy realizował/realizowali sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia w okresie 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Oświadczam(-y), że termin ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia będzie wynosił minimum 12 miesięcy licząc od
daty dostawy danej partii towaru.
Oświadczam(-y), że na przedmiot zamówienia udzielę/-my minimum 12-miesięcznej gwarancji jakości liczonej od daty
dostawy danej partii towaru.
* Oświadczam(-y), że całość zamówienia wykonam(-y) własnymi siłami.
albo
* Oświadczam(-y), że część zamówienia …………..............................................................................................................................
/opis części zamówienia/

powierzę(-ymy) do realizacji podwykonawcy ….…………………………………………………….……………………………………….………………………
/firma podwykonawcy/

* - wypełnić obowiązkowo jeżeli dotyczy
Oświadczam (-y), że uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam (-y), że zapoznałem się (-liśmy się) z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i nie wnoszę (-simy) do niej żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się
(-emy się) za związanego (-ych) określonymi w niej postanowieniami.
Oświadczam(-y), że zapoznałem się(-liśmy się) z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do siwz i zobowiązuję się (-emy się) w przypadku wyboru mojej/naszej
oferty do zawarcia umowy na zasadach określonych w/w projekcie umowy, zgodnie z niniejszą ofertą i siwz, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Uważam (-y) się za związanego (-ych) niniejszą ofertą przez okres wskazany w siwz, tj. przez okres 30 dni.
Oświadczam (-y)/, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie w plikach: ..................................**– niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są
jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
** - wypełnić, jeżeli dotyczy
Oświadczam/-y, że jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem***
Tak
Nie
*** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).
1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Podpisał(-ali)
............................................................................................................................................................................................................................................................
występujący w charakterze:
............................................................................................................................................................................................................................................................
w pełni upoważniony (-eni) do podpisywania ofert dla i w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….
adres:
............................................................................................................................................................................................................................................................

telefon: ........................................... faks: .......................................................... e-mail: ….…………….………………………………………………………….………….…..
Miejscowość: ...............................................
Data: .............................................................

………………………………..............................
/podpis - podpisy
pieczątka imienna – pieczątki imienne/

