
PAKIET NR 4- ASORTYMENT RÓŻNY-załącznik nr 2

Rodzaj asortymentu Ilość Cena Wartość VAT Wartość PRODUCENT
 sztuk  netto netto brutto

1 150
2 4000
3 Pokrowce foliowe na materace z gumką 2000
4 Papier do EKG 112x25 250
5 Maska tlenowa z nebulizatorem 800

6 Papier KTG 143x150x300 50
7 Papier do sterylizacji zielony 90x90cm 8 op
8 Wieszaki plastikowe do worków na mocz 200
9 Żel do USG 0,5 l 200
10 Palnik do lampy bakteriobójczej moc 30 V 30
11 Pojnik dla pacjenta 100
12 Kieliszki do leków jednorazowe / pakowane a'75szt 40 op
13 Przedłużacze do pompy infuzyjnej czarne 200
14 przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe 200
15 Test biologiczny - para 6 op
16 Rękawice sterylne 6,5 2000 par
17 Rękawice  sterylne 7,0 4000 par
18 Rękawice sterylne 7,5 1200 par
19 Rękawice sterylne 8 2000 par
20 Rękawice sterylne 8,5         1000 par
21 1000
22 Ochraniacze na buty 70 /100
23 Testy paskowe chemiczne-para wodna 35 op

24
1000

25 Szczotki typu CERVEX 1000
26 Pojemnik na zużyte igły 1 litr 500
27 Zestaw do kaniulacji trójkanałowy 7F/20 cm 40
28 kranik trójdrożny z drenem 7 cm 100
29 SPORAL A 4 /10

L.p.

Staza zaciskowa 
Elektrody EKG okrągła średnica Ø 50

Serwaty jałowe z otworem i bez otworu

Strzykawki j.u. 50/60 ml do pomp z końcówką Luer Lock z 
obustronną skalą, wcięcie na tłok z czterech stron



30 Worek do godzinowej zbiórki moczu 100

32 30000

33 5000

34
1000

35
1000

36 8000
37 Prezerwatywy (osłonki) 4000
38 Podkład higieniczny na stół operacyjny 50 szt
39 Butelka do długotrwałego odsysania ran 200 ml 1500
40 Pojemnik na wycinki histopatologiczne 30 ml 1500
41 Szpatułki plastikowe sterylne 4000
42 Papier do EKG 60x25 B5 120 szt

RAZEM

Przetarg dotyczy okresu jednorocznego.

Dotyczy pozycji 38

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa 
wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), 
całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu 
jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z 
ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy 
wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły 
biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na 
przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny

Przyrząd  do przetaczania  krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna 
od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez 
zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), 
zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość 
zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta 
bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę 
stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie 
kolorystyczne folia-papier, sterylny

Strzykawka j.u. Do pomp infuzyjnych o poj. 50-60 ml, do podaży 
leków światłoczułych bursztynowa z końcówką Luer Lock z 
obustronną  skalą, wcięcie na tłok z czterech stron

Worek stomijny przeźroczysty otwarty typu Dansac solo 
regulowany od 15 do 60
Elektrody do Holtera 42/56

jednorazowy,wysokochłonny, nie
uczulajacy podkład higieniczny na stół



operacyjny wykonany z 2 scalonych
powłok: mocnego, nieprzemakalnego
3 warstwowego laminatu i super chłonnego
barierowego rdzenia (51cmx228,6cm,
Absorpcja 4000 ml) o wymiarach

DOTYCZY POZYCJI NR 32 i 33

Dołączyć Deklarację Zgodności 

Produktu. Dyrektywa 93/42/EEC
z uwzględnieniem zmian przez

dyrektywę 2007/47/EC.

101,6 cm x 228,6 cm.
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