
L.p. Przedmiot zamówienia
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1

Zestaw uniwersalny, jałowy o składzie:                     - kompresy 

włóknina 10 cm x 10 cm – 2 szt.;

- kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm – 10 szt.;

- kubek plastikowy – 1 szt.;

- kleszcze plastikowe typu PEAN 14 cm – 1 szt.;

- nerka tekturowa – 1 szt.;

Zestaw pakowany w torebkę papierowo -foliową zgodnie z normą 

PN EN 868 3,5;posiadający wielokanałowy zgrzew, wycięcie na 

palec ułatwiające otwieranie, oraz piktogram o kierunku 

otwiierania zarówno od strony folii jak i papieru;na opakowaniach 

umiszczone etykiety typu TAG ( min 2 etykiety wklejane do 

dokumentacji pacjenta;etykieta zawiera LOT lub serię , indeks 

identyfikacyjny , datę ważności, sterylności

1800 zestaw

2

Zestaw opatrunkowy jałowy o następującym składzie: 5 

kompresów włókninowych 5 cm x 5 cm; jedna penseta medyczna; 

jeden kubek plastikowy. Zestaw pakowany w opakowanie typu 

blister

144 zestaw

3

Zestaw do wkłucia centralnego (Standard):            -serweta 

podfoliowana 90x75cm -1szt.;                     -serweta z 

dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56/m², ochłonności 

minimalnej 570% o wymiarach 45x75, z otworem o średnicy 8 cm 

i przylepna wokół otworu-1szt;                                                                   

- kleszcze plastikowe PEAN 14cm-1szt.;                                           

-kompresy gazowe 17 nitek,8 warstw, 7,5x7,5-10szt.-tupfery 

kule17 nitk. 20x20mm-10szt.;                                                         -

miseczka plastikkowa z miarką poj.125ml-1szt                                                            

-rękawiczki nitrylowe rozmiar M -2szt.                              -

strzykawka10ml-1 szt.;                                                         -

strzykawka 20 ml--1szt.                                                        -igła 

1,2x40mm-1szt.;                                                 -igła 0,8x40mm-

1szt.                                                  -ostrze nr 11 -1 szt.

200 zestaw
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4

Zestaw do wkłucia przewodowego:serweta z włókniny 45x75cm 

z otworem 10x15 cm z przylepcem-1szt..; - kompresy17n. 8w. 

7,5x7,5 -10szt.; - zacisk plastikowy 10cm.-1szt. -serweta na stolik 

służąca jako owinięcie; - trójdzielna etykieta typuTAG składająca 

się z części nieusuwalnej, na której powinna znajdować się: 

nazwa wyrobu, skład zestawu, indeks wyrobu oraz   2naklejki, na 

których powinien znajdować się indeks wyrobu , numer lot , data 

ważności, identyfikacja producenta ( zgodne z normą PE EN 980 ;  

PN EN 1041),  -etykiety samoprzylepne  musza być umieszczone 

na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego

100 zestaw

RAZEM


