
L.p. Przedmiot zamówienia Rozmiar
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1 6,0 50 szt.

2 6,5 50 szt.

3 7,0 1400 szt.

4 7,5 2000 szt.

5 8,0 1700 szt.

6 8,5 250 szt.

7 9,0 50 szt.

8 9,5 10 szt.

9 4 10 szt.

10 5 50 szt.

11 6 80 szt.

12 7 10 szt.

13 8 20 szt.

14 3,0 10 szt.

15 3,5 10 szt.

16 4,0 10 szt.

17 4,5 10 szt.

18 5,0 10 szt.

19 5,5 10 szt.

20 6,0 30 szt.

21 6,5 20 szt.

22 7,0 80 szt.

23 7,5 70 szt.

24 8,0 30 szt.

25 6,0 10 szt.

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 3

Rurki intubacyjne z mankietem 

niskociśnieniowym i otworem murphego, z 

oznaczeniem głębokości na rurce i 

rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; 

wykonane z termoczułego PCV;

Rurka intubacyjna z mankietem 

niskociśnieniowym do mikrochirurgii krtani, 

o długości 368 mm, z oczkiem Murphy'ego 

do intubacji przez usta lub nos

Rurka intubacyjna z mankietem 

niskociśnieniowym do laryngektomii, o 

długości 358 mm, posiadające dwie 

wstępnie uformowane krzywizny, dla 

łatwiejszego umiejscowienia rurki

Rurka intubacyjna zbrojona, metalowa 

spirala wzmacniająca zatopiona w ściance 

rurki, dwa oznaczenia głębokości nad 

mankietem, 15 mm łącznik

Rurka intubacyjna specjalna z mankietem 

w kształcie stożka do przedłużonej 

intubacji, wyposażona w system drenażu 

przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 

oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, 

półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet 

niskociśnieniowy, w swej górnej części o 

średnicy większej niż średnica tchawicy, 

zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), 

posiadający dzięki swej konstrukcji strefę 

całkowitego uszczelnienia tchawicy. 

Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, 

znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż 

nad otworem do drenażu przestrzeni 

podgłośniowej (tuż nam mankietem). Rurka 

z mankietem stożkowym o potwierdzonej 

dokumentami producenta skuteczności w 

zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% 

w porównaniu z mankietem 

wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. 

Rozmiary 6.0 do 9.0 co 0.5



26 6,5 10 szt.

27 7,0 20 szt.

28 7,5 20 szt.

29 8,0 20 szt.

30 8,5 20 szt.

31 2/70 mm 10 szt.

32 3/80 mm 650 szt.

33 4/90 mm 800 szt.

34 5/100 mm 250 szt.

35 6,0 10 szt.

36 7,0 20 szt.

37 7,5 50 szt.

38 8,0 60 szt.

39 8,5 30 szt.

40 9,0 40 szt.

41 10,0 30 szt.

42  Ø 8,0 30 szt.

43 Ø 9,0 10 szt.

44 Ø 10,0 10 szt.

45 2,0 30 szt.

46 2,5 30 szt.

47 3,0 20 szt.

48 3,5 20 szt.

49 4,0 20 szt.

50 4,5 20 szt.

Rurka intubacyjna sterylna bez mankietu z 

medycznego PCV, z min 3 oznaczeniami 

rozmiaru na korpusie z otworem 

Murphiego, min 3 oznaczenia głębokości w 

dystalnej części rurki.

Rurka intubacyjna specjalna z mankietem 

w kształcie stożka do przedłużonej 

intubacji, wyposażona w system drenażu 

przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 

oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, 

półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet 

niskociśnieniowy, w swej górnej części o 

średnicy większej niż średnica tchawicy, 

zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), 

posiadający dzięki swej konstrukcji strefę 

całkowitego uszczelnienia tchawicy. 

Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, 

znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż 

nad otworem do drenażu przestrzeni 

podgłośniowej (tuż nam mankietem). Rurka 

z mankietem stożkowym o potwierdzonej 

dokumentami producenta skuteczności w 

zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% 

w porównaniu z mankietem 

wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. 

Rozmiary 6.0 do 9.0 co 0.5

Rurka ustno-gardłowa Gudela; 

jednorazowa; sterylna; pakowana 

pojedynczo; kodowana kolorystycznie

Rurka tracheotomijna z mankietem 

niskociśnieniowym; z ufiksowanym na stałe 

przezroczystym uchwytem mocującym z 

naniesionym rozmiarem rurki; wyposażona 

w białą prowadnicę; dołączoną luzem 

tasiemką mocującą; sterylna; pakowana 

pojedynczo

Rurki tracheotomijne z odsysaniem 

podgłośniowym Ø 8,0



51 5,0/7,5 30 szt.

52 5,5/7,9 20 szt.

53 6,0/8,5 50 szt.

54 Nr 14 10 szt.

55 Nr 16 40 szt.

56 Nr 14 40 szt.

Rurka intubacyjna stalowa z podwójnym 

mankietem do wentylacji podczas zabiegów 

na tchawicy i krtani z wykorzyst. lasera CO2 

i KTP. Odporna na wiązkę laserową, 

niepalna, giętka, stalowa, powodujące 

odbicie i rozogniskowanie wiązki laserowej 

w . Posiadająca nieprzepuszczalną spiralę 

stalową zapobiegającą powstawaniu na 

całej długości rurki oraz złącze 15 mm 

zamontowane na stałe dla zmniejszenia 

ryzyka przypadkowego rozłączenia obwodu 

oddechowego, dwa mankiety o dużej 

średnicy, każdy z osobną linią napełniania. 

Jasno opisane baloniki pilotowe z 

automatycznymi zaworami - bliższym i 

dalszym. Okienko Murphy'ego w miękkim, 

atraumatycznym zakończeniem rurki 

zapewniającym dodatkowe zabezpieczenie

Zamknięty system do odsysania dróg 

oddechowych u dorosłych,  do rurek 

intubacyjnych  długość cewnika min 58 cm, 

rozmiary: 10CH, 12CH, 14CH, 16CH i 

tracheostomijnych długość cewnika min 36 

cm, rozmiary: 14CH, 16CH  - sterylny, 

pakowany w jednym integralnym 

opakowaniu wraz z przestrzenią martwą. 

Uniwersalny łącznik stożkowy, złącze 

standardowe do obwodów oddechowych,  

obrotowa, łatwa do demontażu dzięki 

pierścieniowi rozłączającemu system do 

odsysania z łącznikiem rurki, zastawka  

zapewniająca odizolowanie dróg 

oddechowych pacjenta i bezpieczne 

przepłukanie systemu, a także 

umożliwiająca, wykonanie 

bronchofiberoskopii, zapewniając 

integralność systemu wentylacji podczas 

bronchofiberoskopii, oraz pobierania 

próbek wydzieliny - okres użytkowania min 

72h.  Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etylo-

heksylu), często określanych skrótem 

DEHP.   



57 Nr 16 20 szt.

58 50 szt.

59 250 szt.

60 280 szt.

61 650 szt.

62 1000 szt.

63 10000 szt.

64 100 szt.

65 1250 szt.

66 1600 szt.

Obwody oddechowe, jednorazowe do aparatów do 

znieczuleń

Filtry antybakteryjne, antywirusowe, mechaniczne, z 

wyodrębnioną celulozową warstwą wymiennika ciepła i 

wilgoci, z portem kapno, pakowane pojedynczo, opakowanie 

folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów 

min. 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764%

Filtry antybakteryjne, antywirusowe, elektrostatyczne, bez 

wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, pakowane 

pojedynczo, sterylne

Wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) do rurek 

tracheostomijnych, sterylny opakowanie folia-papier

przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml

Przedłużacz rozciągalny do rurki intubacyjnej

Kominek (kolanko,łącznik) obrotowy

Zamknięty system do odsysania dróg 

oddechowych u dorosłych,  do rurek 

intubacyjnych  długość cewnika min 58 cm, 

rozmiary: 10CH, 12CH, 14CH, 16CH i 

tracheostomijnych długość cewnika min 36 

cm, rozmiary: 14CH, 16CH  - sterylny, 

pakowany w jednym integralnym 

opakowaniu wraz z przestrzenią martwą. 

Uniwersalny łącznik stożkowy, złącze 

standardowe do obwodów oddechowych,  

obrotowa, łatwa do demontażu dzięki 

pierścieniowi rozłączającemu system do 

odsysania z łącznikiem rurki, zastawka  

zapewniająca odizolowanie dróg 

oddechowych pacjenta i bezpieczne 

przepłukanie systemu, a także 

umożliwiająca, wykonanie 

bronchofiberoskopii, zapewniając 

integralność systemu wentylacji podczas 

bronchofiberoskopii, oraz pobierania 

próbek wydzieliny - okres użytkowania min 

72h.  Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etylo-

heksylu), często określanych skrótem 

DEHP.   

Obwody oddechowe, jednorazowe do respiratorów ze 

skaplaczem ----  TOKSYKOLOGIA

Obwody oddechowe, jednorazowe do respiratorów z 

możliwością rozłączenia  Y-i  rury

Zatyczka do obwodów oddechowych do respiratora



67 10 szt.

68 500 szt.

69 200 szt.

70 100 szt.

71 10 500,00 szt.

72 1 700,00 szt.

73 300,00 szt.

74 100,00 szt.

75 1000 szt.

76 500 szt.

77 80 szt.

Zestaw do nebulizacji

Zestwa nebulizatora z maską  i przewodem tlenowym dla 

dzieci

Dren do maski tlenowej 2,1 m

Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu

Zestwa do nebulizacji dla dorosłych do włączenia w sterylny 

obwód oddechowy. W zestawie: cylindryczny nebulizator o 

konstrukcji antyprzelewowej skalowany co 5 ml odłączalny 

trójnik o złączach 22F, 22M/15F odporny na zgniatanie 

przewód tlenowy długości 200 cm zaopatrzony w miękkie 

złącza, ściśle dopasowany do przyłączy reduktorów 

tlenowych, sterylny.

System zamknięty do odsysania pacjenta do rurek 

intubacyjnych w rozmiarach CH-05-08, wyposażony w : 

podwójnie obrotowy łącznik,  zastawka kontroli ssania, 

nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności (twarda 

część dystalna, miękka końcówka) z skalą głębokości, 

oznaczenie rozmiaru na cewniku. Czas użytkowania systemu- 

wymagane minimum 48godzin.Port do płukania zestawu 

oraz podania wlewki do oskrzeli, obrotowa zastawka dostępu 

cewnika do pacjenta/lub automatyczna. W zestawie min. 2 

łączniki Y pasujące do różnych rozmiarów rurek.

Opaska mocująca do rurek intubacyjnych 

Opaska mocująca do rurek tracheostomijnych

Obwody oddechowe dla dorosłych z PCV 200 cm, ramie 

dodatkowe 200 cm z bezlateksowym workiem oddechowym 

2l łącznik prosty 22M-22M/19F gładkim świetle użebrowany 

od zewnątrz, z trójnikiem obrotowym do stosowania u wielu 

pacjentów, mikrobiologicznie czysty, do aparatów do 

znieczuleń

Zestaw tlenowo nosowy (wąsy)

Zestaw tlenowy z maską i wężem dla dorosłych 210 cm



78 80 szt.

Złączka sterylna, dwukierunkowy układ ssania pozwalający

na podłączenie do jednego źródła próżni, dwóch układów do

ssania. Układ składa się z łącznika stożkowego,

podłączonyego do elementu w kształcie litery Y, gdzie jedno

z dwóch złączy pacjenta jest wyposażone w zawór sterujący

ssaniem. Zawór sterujacy ssaniem jest dostarczany w

komplecie z haczykiem, który służy jako zabezpieczenie

podczas użycia.

RAZEM


