
Załącznik nr 2 do SIWZ

Lp. Nazwa zadania
Jedn. 

miary
Ilość Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Wartość netto VAT % Wartość brutto

Nazwa 

handlowa / 

Producent

nr strony 

oferty na 

której 

znajduje się 

opis

1. Wąsy tlenowe z częścią donosową 

wykonaną z miękkiego materiału, 

mocowane z tyłu głowy, 

uniwersalny łącznik pasujący do 

każdego źródła tlenu, różny 

rozstaw kaniul części nosowej w 

zależności od rozmiaru

1.1 dla dorosłych dł. drenu 150 - 210 

cm szt. 1500

2. Maska do podawania tlenu, z 

gumką, długość drenu 210 cm
szt.

2.1 dla dorosłych szt. 800

2.2 dla dzieci szt. 50

3 Maska tlenowa dla dorosłych o 

wysokim stężeniu tlenu z 

rezerwuarem

szt. 10

4 Worek do dobowej zbiórki moczu 

w systemie zamkniętym na 14 dni 

z bezigłowym portem luer do 

pobierania próbek, z zastawką 

antyrefluksyjną,  z dwoma filtrami 

hydrofobowym i zaworem 

spustowym poprzecznym typu T, 

tylna ściana biała sterylny 

pakowany w opakowanie typu folia-

papier

szt. 40
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5 Worek z podziełką o poj. 2l, z 

zastawką antyzwrotną między 

workiem a drenem, dren dł. max. 

120cm z portem do pobierania 

próbek. Podwójny zgrzew, tylna 

ściana biała. Kranik spustowy typu 

T podwieszany, sterylny, 

pakowany w opakowanie typu folia-

papier.

szt. 1000

6 Uchwyt do worków na mocz. 

Wykonany z tworzywa sztucznego, 

z możliwością  dezynfekcji. 

Opakowanie po 200szt.

op. 1

7 Zestaw zamknięty do pomiaru 

diurezy godzinowej na 7 dni, 

zastawka antyrefluksyjna w 

łączniku cewnikowym, z portem 

do pobierania próbek, filtr 

hydrofobowy, bezigłowy port do 

pobierania próbek moczu, 

pakowany w opakowanie typu folia-

papier, dren dwuświatłowy, skala 

linearna, sterylny. Możliwość 

podwieszenia na 3 różne sposoby. 

Długość drenu min. 150cm.

szt. 50

8 Cewnik Foley'a silikonowany 

pakowany w opakowanie typu folia-

papier, balon 5-15 ml. Rozmiar 

CH10 - CH20. 

szt.

1100

9 Cewnik trójdrożny, pooperacyjny, 

lateksowy, sylikonowany, sterylny 

z końcówką cylindryczną. Rozmiar 

balonu 30-50ml. Rozmiar CH 18-

26 .

szt.

20

10 Zatyczka cewnikowa, jałowa szt. 40



11 Konektor do płukania z końcówką 

luer-lock
szt. 20

12 Cewnik Foley'a z czterema 

otworami nad balonem, wzajemnie 

naprzeciw i naprzemianległymi. 

Rozmiary CH 14-30. Balon 

pojemności 30-50ml. Jałowy, 

pakowany podwójnie folia, folia-

papier.

szt. 100

13 Cewniki typu Tiemanna z PCV, 

pakowane pojedynczo. Rozmiar 

CH10 - CH22

szt. 30

RAZEM

Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.


