
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

Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych w

sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna z 2

rozgałęzieniami, transparentna, zastawki antyzwrotne

w dostępach bocznych, które zapobiegają cofaniu się

roztworu, odpowietrznik w części nakłuwającej, klema

ON/OFF i zacisk rolkowy, komora kroplowa z filtrem

15 μ, nad komorą kroplową skrzydełka zintegrowane z

hydrofobową membraną 0,2μm, które służą

odpowietrzeniu systemu i szybszemu wypełnianiu

linii. W części dystalnej wbudowany kranik

trójdrożny, na końcu łącznik obrotowy, specjalna

zatyczka z filtrem hydrofobowym, która eliminuje

ryzyko wycieku podczas wypełniania linii, długość

210 cm. Sterylny; bez DEHP, pakowany pojedynczo.

szt. 600
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2

Linia infuzyjna do podaży leków cytotoksycznych w

sposób grawitacyjny. Linia infuzyjna z 1

rozgałęzieniem, transparentna, zastawka antyzwrotna

w dostępie bocznym, która zapobiega cofaniu się

roztworu, odpowietrznik w części nakłuwającej, klema

ON/OFF i zacisk rolkowy, komora kroplowa z filtrem

15 μ, nad komorą kroplową skrzydełka zintegrowane z

hydrofobową membraną 0,2μm, które służą

odpowietrzeniu systemu i szybszemu wypełnianiu

linii. W części dystalnej wbudowany kranik trójdrożny

z samouszczelniającym się i samodomykającym się

zaworem bezigłowym, na końcu łącznik obrotowy ,

specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym, która

eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii,

długość 240 cm. Sterylny; bez DEHP, pakowany

pojedynczo.

szt. 1000

3

Krótki zestaw podłączeniowy służący do dołączenia

do linii wielodrożnej. Posiada specjalnie

zaprojektowany kolec ułatwiający penetrację worka

lub butelki infuzyjnej, zacisk ślizgowy, w części

nakłuwającej przyrządu wbudowany adapter – żeński

luer lock do podłączenia strzykawki, aktywowany

zastawką on/off, który zamyka się automatycznie po

odłączeniu strzykawki co eliminuje ryzyko skażenia,

kolor transparentny, długość 40cm, specjalna

zatyczka z hydrofobową membraną w części

dystalnej; na końcu specjalne skrzydełka, które

umożliwiają ergonomiczny chwyt i dokręcenie

przyrządu do rozgałęzienia. Zestaw bez DEHP,

sterylny, pakowany pojedynczo.

szt. 1000

RAZEM

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


