
Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Jedn. 

miary

Ilość 

sztuk

Cena 

jedn.  

netto 

Wartość 

netto 

(4x5)

VAT 

%

Cena jedn.  

brutto

Wartość 

brutto 

Nazwa 

handlowa

na fakturze/

Producent

Nr katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1.1 14G szt. 50 8%

1.2 17G  szt. 100 8%

1.3 18G    szt. 900 8%

1.4 20G szt. 4 000 8%

1.5 22G szt. 5 500 8%

2

18G dł. 32 mm szt. 700 8%

2.1 20G dł. 32 mm szt. 1 700 8%

2.2 22G dł. 25 mm szt. 700 8%

Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 5 –  Kaniule do żył obwodowych 

Kaniula do kaniulacji żył obwodowych, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, kaniula widoczna w promieniach 

RTG, minimum 5 wtopionych pasków radiocieniujących, kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego - poliuretan. Opakowanie sztywne, 

zabezpieczające przed utratą jałowości, nazwa własna kaniuli bezpośrednio na produkcie, sterylizowane EO, sterylne, jednorazowego użytku.

Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, minimum 5 

pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną 

zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z systemem kapilar 

zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią.  Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu 

zabezpieczającego kaniulę, a jej konstrukcja ma chronić personel medyczny przed przypadkowym  zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią, 

uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika. Posiadająca dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe 

potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji 
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Kaniula dożylna przeznaczona do 

małych, delikatnych żył u  u pacjentów 

neonatologicznych, pediatrycznych i 

osób starszych. Posiadająca wyjmowany 

uchwyt, w którym schowane są 

skrzydełka kaniuli, ułatwiające 

kaniulację naczynia. Bez dodatkowego 

portu górnego. Kaniula widoczna w 

promieniach RTG. Wykonana z 

poliuretanu. Dodatkowy otwór przy 

ostrzu igły umożliwiający 

natychmiastowe wzrokowe 

potwierdzenie wejścia do naczynia  

podczas kaniulacji. Sterylna, 

jednorazowego użytku, pakowana 

pojedyńczo, wyraźne oznaczenie 

rozmiaru kaniuli i daty ważności na 

opakowaniu, rozmiar 24G

szt. 350 8%

0,00 0,00

Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

RAZEM
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