
Lp. Nazwa produktu
Jednostka 

miary
Ilość

Nazwa handlowa produktu leku oraz 

producent leku

Cena 

jednostkowa netto

Stawka Vat 

[%]
Wartość netto Wartość brutto

1

Zestaw do technik ciągłych 

nerkozastępczych ST 150, pow. 

Hemofiltrac. 1,5 m²- kompatybilne z 

aparatem PRISMAFLEX

zest. 80

2

Płyn substytucyjny zawierający 2 mml 

potasu, którego połączenie z zestawem 

może odbywać się dzięki dużej gumowej 

membranie worek 5000 ml

szt. 280

3

Płyn substytucyjny zawierający 4 mml 

potasu, którego połączenie z zestawem 

może odbywać się dzięki dużej gumowej 

membranie worek 5000 ml

szt. 40

4

Roztwór antykoagulantu do ciągłej terapii 

nerkozastępczej przy użyciu cytrynianu w 

obwodzie pozaustrojowym; 

jednokomorowy; zawartość cytrynianu 18 

mmol/l; worek 5000 ml

szt. 1300

5

Płyn dializacyjny do ciągłej terapii 

nerkozastępczej bez zawartości wapnia 

zjonizowanego o obniżonej zawartości 

wodorowęglanów 22 mml/l worek 5000 ml

szt. 1300

6
Phoxilium 1,2 mmol/l fosforanów roztwór 

do hemodializy i hemofiltracji 5000 ml
szt. 300

7

Roztwór do hemofiltracji i hemodializy , 

skład po sporządzeniu gotowego do 

użycia roztworu : wapń Ca²+ 1,75 mmol/l ; 

Mg²+ 0,5 mmol/l ; sód Na + 140mmol/l, 

chlorki Cl - 109,5mmol, mleczany 3mmol/l 

, wodorowęglan HCO3- 32mmol/l worek 

5000 ml

szt. 20

8
Cewnik dwuświatłowy do hemofiltracji 13 

Fr Typ High-Flow Dolpin - 15 cm
szt. 30
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9
Cewnik dwuświatłowy do hemofiltracji 13 

Fr Typ High-Flow Dolpin - 20 cm
szt. 20

10
Dren do podaży wapnia zjonizowanego 

Ca 250
szt. 20

11 Worek spustowy 5 l typ SP-414 szt. 60

12 Łącznik Y z zaciskami typ S-660C szt. 20

RAZEM

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jednostka ilość
Parametry, nazwa urządzenia, numer 

seryjny

Cena 

jednostkowa 

netto

Stawka Vat 

[%]
Wartość netto Wartość brutto

1 Dzierżawa systemu Prismaflex miesiące 18

RAZEM

UWAGA: Pozycje 2,3,4,5,6 i 7 muszą być produktami leczniczymi posiadającymi charakterystykę produktu leczniczego i numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu


