
L.p. Przedmiot zamówienia
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, 

niepirogenny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą 

dwukanałową wykonaną ze wzmocnionego ABS 

(odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany 

klapą), przezroczystą dwuczęściową komorą kroplową 20 

kropli = 1 ml +/- 0,1 ml długość całkowita komory kroplowej 

ok. 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego 

PVC 55 mm, z filtrem płynu o wielkości 15 µm, rolkowym 

regulatorem przepływu, łącznikiem Luer Lock z osłonką. 

Opakowanie jednostkowe typu folia-papier sterylizowany 

EO długość drenu ok 150 cm. Bez ftalanów z informacją na 

etykiecie w formie symboli (norma zharmonizowana) 

potwierdzającej brak zawartości ftalanów oraz informacji na 

opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu PHT, 

DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu.  Muszą mieć  

dodatkowe miejsce na kolec komory kroplowej 

zabezpieczającym przed skaleczeniem.

115000 szt.

2

Przyrząd do przetaczania krwi z filtrem 200 mm. Przyrząd 

musi być kompatybilny z kaniulami BD, charakteryzować się 

dobrym odpowietrznikiem powietrza, aby nie zasysał 

butelek, muszą posiadać dwuczęściową komorę kroplową z 

ostrym bolcem, z odpowietrznikiem, z zociskkiem 

ruchomym posiadającym dodatkowe miejsce na kolec 

komory kroplowej zabezpieczającym przed skaleczeniem. 

Bez ftalanów.

4000 szt.

3

Bursztynowy rzyrząd do przetaczania płynów infuzynych. 

Przyrząd musi być kompatybilny z kaniulami BD, 

charakteryzować się dobrym odpowietrznikiem powietrza, 

muszą posiadać dwuczęściową komorę kroplową z ostrym 

bolcem, z odpowietrznikiem, z zociskkiem ruchomym 

posiadającym dodatkowe miejsce na kolec komory 

kroplowej zabezpieczającym przed skaleczeniem. Bez 

ftalanów.

1600 szt.
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4 Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty 4500 szt.

5 Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy 5400 szt.

6 Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml przezroczysta* 5270 szt.

7 Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 ml bursztynowa* 3400 szt.

RAZEM

Uwaga Strzykawki opisane w pozycji  6 i 7   muszą być kompatybilne z pompami infuzyjnymi Ascor B.Braun


