Załącznik nr 1
Formularz asortmentowo - cenowy po zmianach z dnia 07.03.2014
Dostawy sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii
Dziecięcej, igły do biopsji muzgu dla Oddziału Neurochirurgii - powtórka oraz klipsy laparaskopowe dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (DZP/38/382-7/14)

Nr
części

Nazwa towaru /opakowanie

j.m.

Ilość

Zgłębnik żołądkowy o długości 1000 mm, sterylny – rozmiar: Ch 35

1

2

3

4

Dren medyczny, lateksowy, długość min 70 cm – 80cm max, sterylny
- rozmiar: ch10, ch12, ch14
(według potrzeb zamawiającego
Zgłębnik żołądkowy z zatyczką o długość minimum 800 mm, maksimum
1250 mm, sterylny,
- rozmiar: ch10, ch12, ch14, ch16, ch18, ch20
(według potrzeb zamawiającego)
Zgłębnik do żywienia dojelitowego, poliuretanowy, z linią kontrastującą w
promieniach RTG, z prowadnicą umożliwiającą założenie zgłębnika,
możliwość utrzymania do 6 tygodni, wolny od DEHP
- rozmiar: ch10/110cm, ch12/110cm
(według potrzeb zamawiającego)

szt.

65

szt.

100

szt.

1700

szt.

310

Zestaw do żywienia dojelitowego, do opakowań miękkich typu pack,
kompatybilny z pompą Flocare 800, z filtrem powietrza i komorą kroplową
z 4 – stopniową końcówką służącą do łączenia ze zgłębnikiem, wolnym od
DEHP lub do połączenia ze zgłębnikiem z końcówką ENLOC

5

szt.

600

6

Zestaw do żywienia dojelitowego, do butelek, kompatybilny z pompą
Flocare 800, z filtrem powietrza i komorą kroplową z 4 – stopniową
końcówką służącą do łączenia ze zgłębnikiem, wolnym od DEHP lub do
połączenia ze zgłębnikiem z końcówką ENLOC

szt.

500

7

Łącznik do drenów, niesterylny, średnica wew. 9 mm, a zew. min. 10 mm
max. 14 mm

szt.

300

szt.

100

8

Łącznik do drenażu typu Y, o średnicy 7, 9, 11,13, 16, 18mm według
potrzeb zamawiającego, sterylny, pakowany podwójnie folia/folia-papier z
opisem rozmiaru na opakowaniu

Cena jedn.

Wartość

Stawka

Wartość

netto

netto

VAT

brutto

Producent i
nazwa handlowa /
Producent i nr
katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczenia do
obrotu*

9

Cewnik do bezurazowego odsysania górnych dróg oddechowych z otworem
centralnym i dwoma otworami bocznymi, prostopadłe ścięcie, matowa
powierzchnia cewnika tzn. zmrożona, z barwnym i numerycznym
oznaczeniem rozmiaru na cewniku, sterylny,
- rozmiar: ch04, ch06, ch08, ch10, ch12, ch14, ch16, ch18
(według potrzeb zamawiającego)

szt.

45300

10

Cewnik urologiczny Couvelaire wykonany z elastycznego PCV, długość 400
mm
- rozmiar: ch08, ch10, ch12, ch14, ch16, ch18
(według potrzeb zamawiającego)

szt.

600

11

Zgłębnik do karmienia długość min 40 cm max 50 cm, znakowany
kolorystycznie, wskaźniki głębokości
- rozmiar: Fr 3,5, Fr 4, Fr 5, Fr 6, Fr 7, Fr 8, Fr 10
(według potrzeb zamawiającego)

szt.

3760

szt.

20

12

Cewnik Foley`a dwudrożny dla chorych po prostatektomii radykalnej,
wykonany ze 100% silikonu oraz warstwy hydrożelu zawierającej jony
srebra oraz plastikową zastawkę balonu typu Luer, sterylny, opakowanie
podwójne folia/folia. - rozmiar: Ch 22, Ch 24
(według potrzeb zamawiającego)

13

Zestaw do punkcji diagnostycznej Lavage’a

szt.

5

14

Test ureazowy suchy

szt.

400

15

Pętle do migdałków, wykonane z drutu ze stali nierdzewnej, o średnicy 4
mm w kształcie gruszki

szt.

150

Jednorazowa, sterylna, laserowo docięta taśma do operacyjnego leczenia
wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu
monofilamentowego o parametrach: długość min 45 cm max. 50 cm,
grubość min. 0,48 mm, gramatura min. 82 g/m2, szerokość 1,1 cm **,
wielkość porów min 0,6 max 0,8 mm, grubość nici w splocie 0,15mm.**
**Wykonawca użyczy na czas trwania umowy narzędzi wielokrotnego
użytku do implantacji taśmy:
- jedną igłę do metody przezzasłonowej,
- jedną igłę do metody załonowej,
- jedną igłę do metody przezpochwowej.
Lub:
Jednorazowa sterylna taśma do operacyjnego leczenia nietrzymania
moczu u kobiet o następujących parametrach:
1.
2.
3.
4.

16

17

Materiał - polipropylen monofilamentowy o grubości nici 0,16 mm
Gramatura około 67 g/m²
Maksymalna wielkość porów – 4,1mm x 1,2mm / przy porowatości 67%
Taśma dziana na całej długości z atraumatycznymi brzegami nie wymagająca osłonki

Pozostałe parametry bez zmian.
Kanka doodbytnicza (cewnik rektalny) z atraumatycznym zakończeniem,
długość min. 36 cm max.40 cm, sterylna lub z zamkniętym końcem i
dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi oraz kolorowym konektorem
oznaczającym kod średnicy cewnika
- rozmiar: ch20, ch30, ch32, ch35
(według potrzeb zamawiającego)

szt.

40

szt.

200

Rurka rektoskopowa z obturatorem, jednorazowego użytku, bez ryzyka
zakażenia krzyżowego, moduł wykonany z termoplastiku przyjaznego
pacjentowi, zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście
światła jest w części zamkowej, łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i
ze źródłem światła, wyjście światła jest przy dystalnym końcu rurki
(zaokraglona), co umożliwia jasne, jednolite oświetlenie badanego docinka
jelita i zmniejsza odblaski. Skala długości na rurce – rozmiar 250 x 20mm

18

szt.

300

szt.

150

op.

30

szt.

40

op.

10

op.

1

Rurka anoskopowa z obturatorem, jednorazowego użytku, bez ryzyka
zakażenia krzyżowego, moduł wykonany z termoplastiku przyjaznego
pacjentowi, zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście
światła jest w części zamkowej, łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i
ze źródłem światła, wyjście światła jest przy dystalnym końcu rurki
(zaokraglona), co umożliwia jasne, jednolite oświetlenie badanego docinka
jelita i zmniejsza odblaski. Skala długości na rurce – rozmiar 85 x 20mm

19

20

21

22

23

Elektrody monitorowania noworodków/ dzieci, pakowane po 3 szt.
Kompatybilne z kablem EKG monitora Infinity Delta- Drager, wymiary
24x24mm, czujnik Ag/AgCl, żel stały od strony pacjenta i czujnika
eliminujący artefakty ruchowe, podłoże z włókniny perforowanej,
elastyczne, niealergiczne, klej hipoalergiczny, czas użycia <72 godz
Jednorazowa, sterylna igła do biopsji mózgu ze znacznikami do nawigacji
kompatybilnymi z BrainLab:
- długość: min 240-260mm;
- średnica: min 1,8 – 2,2mm;
- otwór tnący: do 10mm.
Klipsy tytanowe medium/ large w magazynkach po 6 sztuk zamykane
oczkowo do klipsownicy wielorazowej producenta Aesculap Chifa. Długość
klipsa otwartego 7,9 mm, szerokość klipsa otwartego 8,1 mm. Długość
klipsa zamkniętego 10 mm, grubość ścianki klipsa 0,8 mm. (opakowanie w
skład którego wchodzi 20 magazynków po 6szt klipsów)
Klipsy tytanowe medium/ large w ładunkach po 8 sztuk do klipsownicy
automatycznej producenta Aesculap Chifa lub po 8 sztuk do klipsownicy
automatycznej użyczonej. Ostatni klips w ładunku ma być oznaczony
innym kolorem. Długość klipsa otwartego 7,9 mm, szerokość klipsa
otwartego 8,1 mm.
- opakowanie w skład którego wchodzi
12 magazynków po 8 szt klipsów (w przypadku klipsów do klipsownicy
producenta Aesculap Chifa) lub
- opakowanie w skład którego wchodzi 12 magazynków po 8 szt klipsów
(w przypadku klipśów do klispownicy użyczonej - mozliwość przeliczenia
ilości klipsów)

Razem

