
Lp. Przedmiot zmówienia jm ilość łączna 
cena 

jednostkowa 

netto 

wartość netto VAT
cena jednostkowa 

brutto 
wartość brutto nr katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8(5+7) 9 (4x8) 10

1 cewnik Foleya 10-20CH. Sterylizowane radiacyjnie  lub 

EO. Rozmiary do wyboru Zamawiającego
szt 2900

2 cewnik Tiemann 10-14CH. Rozmiary do wyboru 

Zamawiającego szt 200

3 Rurka intubacyjna wykonana z medycznego PCV, z 

mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem 

głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu 

wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia 

rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 

mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTGna całej 

długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z 

otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna, 

w rozmiarach od 6 do nr 8 co pół do wyboru 

Zamawiającego

szt 250

4 wąsy tlenowe z drenem, mikrobiologicznie czyste szt 270

5 maski tlenowe z drenem, mikrobiologicznie czyste szt 2200

6 Cewnik Foleya wykonany z przeźroczystego silikonu, 

balon 10 ml, dołączona strzykawka z 10% roztworem 

gliceryny. Rozmiar 14 CH do wyboru Zamawiającego   szt 130

7 Zestaw do cewnikowania, skład którego wchodzi: 

serweta z papieru wodoodpornego 76x46 cm, nerka 

medyczna, para rękawic winylowych, rękawica foliowa, 

pojemnik plastikowy z 6 tupferami, gaziki 8x7,5 cm, 

wodoodporne obłożenie z wycięciem 76x46cm, pęseta 

plastikowa, saszetka z 5g środka poslizgowego na bazie 

wodnej

szt 1100

8 Filtr mechaniczny klasy HEPA13 dla dorosłych, o 

skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , 

p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, filtr 

z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 

mg H20 przy VT=500ml, filtr ze złączem prostym, 

sterylny z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-locki 

portem dokującym , z nadrukowanymi na obwodzie filtra 

wartościami minimalną i maksymalną objętości 

oddechowej Vt

szt 200

9 maski tlenowe z rezerwuarem tlenu, mikrobilogicznie 

czysta szt 12

10 Żel znieczulający z lidokainą (chlorowodorek lidokainy 

2%   dwuchlorowodorek chlorhexydyny 0,05%) z 

zastosowaniem do cewnikowania,  endoskopu, 

zgłębników oraz rurek intubacyjnych, jałowy, 

zachowujący pełną przejrzystość w jednorazowych 

harmonijkowych  aplikatorach . Sterlizowany parą wodną  

. Nie zwierający  żadnych substancji konserwujących, co 

do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu 

na organizm pacjenta potwierdzone oświadczeniem 

producenta op. 25 aplikatorów po 8,5 g żelu

op 50

11 worek do dobowej zbiórki moczu w systemie 

zamkniętym, z zastawką bezzwrotną, portem do 

pobierania próbek, pojemność 2l, dren min 120cm szt 3500

12 zatyczki do cewników sterylne szt 400

13 Cewniki do odsysania z kontrolą odsysania typu Vacutip, 

cewnik i kontrola ssania tworzące ze sobą kąt ostry, 

cewniki posiadające 1 otwór boczny i 2 naprzemianległe, 

wyposażone w przezroczysty konektor (łącznik) siły 

ssania, umożliwiający natychmiastową obserwację 

wydzieliny. Rozmiar 14 CH

szt 250

14 Cewniki do odsysania z kontrolą odsysania typu Vacutip, 

cewnik i kontrola ssania tworzące ze sobą kąt ostry, 

cewniki posiadające 1 otwór boczny i 2 naprzemianległe, 

wyposażone w przezroczysty konektor (łącznik) siły 

ssania, umożliwiający natychmiastową obserwację 

wydzieliny. Rozmiar 16 CH

szt 250

15
obwód oddechowy dla dorosłych z PCV - dwie rury 

gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y z 

kolankiem, dodatkowa rura długości 80 cm z workiem 

bezlateksowym o pojemności 2 l, biologicznie czysty

kpl. 300

16

Ostrze jednorazowe do strzygarki chirurgicznej, 

akumulatorowej, ładowanej indukcyjnie z 

możliwością wielokrotnego doładowywania,  

standardowe, wysokość strzyżenia nie większa niż 

0,21mm., szerokość strzyżenia co najmniej 32 

mm., posiadające widoczny  nr seryjny 

bezpośrednio na każdym ostrzu, pakowane 

indywidualnie w blister i opakowanie zbiorcze. 

Komatybilne z urządzeniem typu Cardinal Healt

szt. 1000

17

Maski do inhalacji z nebulizatorem i drenem. 

Rozmiar XL. Dren min dł 150 cm. 

szt. 100

18

Rurki UG. Ustno gardłowe Guedel'a Rozmiar 5,4,3

szt. 100

19
Rękawica do mycia chorych ze środkiem myjącym. Myjki w 

formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta, jednostronnie 

impregnowana mydłem o neutralym pH 5,5, jednorazowego 

uzytku - gotowa do uzycia po aktywacji wodą, zgrzewana 

termicznie. Hipoalergiczna mydła, Wymiary 23 cm x 15,5 cm 

(+/- 1,0 cm).

szt. 20 000,00

20
myjka do toalety pacjenta hipoalergiczna, nie 

wymagająca spłukiwania, z zawartością aloesu, wit 

E i simetikonu, bez lateksu. Z możliwością 

podgrzewania w kuchence mikrofalowej. 

op x 8 

szt
120,00

PAKIET 7 - CEWNIKI, SPRZĘT DO TLENOTERAPII itp.



21
czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający 

namoczenia głowy, bez spłukiwania, zawierający 

simeetikon i składniki zapobiegajace powstaniu 

elektryczności statycznej, bez lateksu, pojedynczo 

pakowany. Z możliwością podgrzewania w 

kuchence mikrofalowej

szt. 90,00

22
tampony nasycone 2% diglukonianu 

chloroheksydyny (500 mg/ 1 tampon) o wymiarach 

min. 19 x 19 cm. 

op x 6 

szt
128,00

23
ściereczki barierowe dedykowane do pielęgnacji 

okolic krocza zawierające 3% dimetikon (min. 756 

mg/ 1 ściereczka), nie spłukiwany, o naturalnym 

pH, z aloesem, nie zawierający lateksu o 

wymiarach min. 22 x 22 cm. 

op x 3 

szt
448,00

24

0,00 złRazem
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podpis Wykonawcy


