
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, sterylny, komora 

kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części 

przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na 

opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta 

dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem 

szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz 

dodatkowe zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowe 

miejsce na kolec), nazwa producenta bezpośrednio na 

przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier.

115000 szt.

2

Przyrząd  do przetaczania  krwi, sterylny, komora kroplowa wolna 

od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość 

bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu 

jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren 

oraz dodatkowe zabezpieczenia igły biorczej po użyciu 

(dodatkowe miejsce na kolec), nazwa producenta bezpośrednio 

na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą 

dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-

papier.

4000 szt.

3

Bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, 

sterylny, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm 

(w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja 

na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta 

dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem 

szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz 

możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (zacisk rolkowy 

z dodatkowym miejscem na kolec), nazwa producenta 

bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-

papier.

1600 szt.

4
Przedłużacz do pomp infuzyjnych bez ftalanów (informacja na 

opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę 

stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. drenu 150 cm

4500 szt.

5

Przedłużacz do pomp infuzyjnych BURSZTYNOWY bez ftalanów 

(informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w 

opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, dł. 

drenu 150 cm

5400 szt.

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 1



6
Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, 

transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz 

podwójna skale pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papiera*

5270 szt.

7

Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych BURSZTYNOWA, 

końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne 

uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, sterylna, 

opakowanie folia-papier*

3400 szt.

RAZEM

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

Oferowany produkt musi być bezwzględnie identyfikowalny przez numer REF znajdujący się w formularzu ofertowym jak i na opakowaniu produktu.


