
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

Zestaw do odsysania pola operacyjnego 

składający się z końcówki typu 

Yankauer/ STANDARD/  o średnicy 

końcówki wew/zew = 4,6/6,5mm 

(20CH) , długość 155 mm z kontrolą 

siły odsysania. Drenu o uniwersalnej 

końcówce z jednej strony , z drugiej o 

średnicy 8-18 mm ze specjalnym 

łącznikiem zapewniającym ruchomość 

końcówki i ułatwiającym 

manipulowanie i zmienianie jej w 

trakcie zabiegu, sterylny, dł. drenu  210 

cm, CH 24 sterylny - podwójne 

opakowanie, zewnętrzne typu folia- 

papier i wewnętrzne folia. 

szt. 1 000

2

Zestaw do odsysania  z  rączką typu 

Pinpoint / CIENKA/ w ergonomicznym 

kształcie o dł. ssącej 155 mm, średnicy 

końcówki wew/zew = 2,6/4,6mm 

(12CH) ,z kontrolą  siły odsysania. 

Drenu o uniwersalnej końcówce z jednej 

strony, z drugiej o średnicy 8-18 mm ze 

specjalnym łącznikiem zapewniającym 

ruchomość końcówki i ułatwiającym 

manipulowanie i zmienianie jej w 

trakcie zabiegu, sterylny, dł. drenu  210 

cm, CH 24 sterylny - podwójne 

opakowanie, zewnętrzne typu folia- 

papier i wewnętrzne folia. 

szt. 500
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3

Zamknięty, podwójnie pakowany w 

worek foliowy i zewnętrzne opakowanie 

typu folia-papier system 

niskociśnieniowy do drenażu ran, stały 

poziom podciśnienia, komora 

ciśnieniowa 300 ml wytwarzająca 

podciśnienie 125 mm Hg wyposażona w 

dwie zastawki antyrefluksyjne oraz skalę 

do dokładnego pomiaru drenażu, 

odłączanego worka o pojemności 600 

ml oraz drenu o długości 1050 mm, z 

uniwersalnym łącznikiem do drenów 

Ulmera o rozmiarach od CH 10 do CH 

18. Łączna pojemność 900 ml z 

możliwością rozbudowy o dodatkowe 

worki 600 ml. 

szt. 800

4

Dren Ulmera - dokładna perforacja, 

otwory różnej wielkości ułatwiające 

utrzymanie stałej siły odsysania na całej 

długości perforacji długość 500 mm, 

nitka radiacyjna na całej długości, 

podwójnie pakowany w worek foliowy i 

zewnętrzne opakowanie typu folia-

papier, sterylny CH 10 - CH18.  

szt. 1 200

5

Uniwersalny łącznik Y do drenów od 

CH 06 do CH 18, sterylny, podwójnie 

pakowany w worek foliowy i 

zewnętrzne opakowanie typu folia-

papier.

szt. 800

6

Worek dodatkowy do zamkniętego 

systemu do odsysania ran 

pooperacyjnych opak. 600 ml.

szt. 100

7

Zestaw do drenażu niskociśnieniowego 

(butelka harmonijka 400 ml) oraz dren 

Ulmera z łącznikiem plastikowym oraz 

uszczelką.

szt. 500



8

Butelka harmonijkowa do zestawu 

drenażu niskociśnieniowego o 

pojemności 100 ml, zapewnia 

początkowe podciśnienie na poziomie 

140mmHg.

szt. 500

9

Końcówka do odsysania pola 

operacyjnego typu yakauer / 

STANDARD/ o wew. średnicy 

końcówki 4,5-6,5mm (20CH) , długość 

155 mm, z ergonomicznym uchwytem,  

z 4 otworami odbarczającymi ,z kontroąi 

siły ssania, sterylna - podwójne 

opakowanie, zewnętrzne typu folia- 

papier i wewnętrzne folia.

szt. 500

10

Końcówka do odsysania pola 

operacyjnego typu pin-point / CIEŃKA 

/  o wew. średnicy końcówki 2,6-4,6 mm 

(12CH), długość 155 mm, z 

ergonomicznym uchwytem,  z 4 

otworami odbarczającymi ,z kontroąi 

siły ssania, sterylna - podwójne 

opakowanie, zewnętrzne typu folia- 

papier i wewnętrzne folia.

szt. 500

11

Dren do odsysania pola operacyjnego 

długości 210 cm., 24 CH z elastycznego 

PCV, z obu stron zabezpieczenie 

antyzałamaniowe. Uniwersalny 

docinany łącznik dowszystkich typów 

ssaków w zakresie 8-18 CH. Pakowany 

w opakowanie podwójne , wewnętrzny 

foliowy worek oraz zewnętrzne 

opakowanie papier - folia . Sterylny

szt. 500



12

Dren o uniwersalnej końcówce z jednej 

strony o średnicy 8-18 mm  z obydwu 

stron zabezpieczenie antyzałamaniowe, 

o średnicy wewnętrznego przepływu 24 

CH, dł. drenu 350 cm, sterylny - 

podwójne opakowanie, zewnętrzne typu 

folia- papier i wewnętrzne folia.

szt. 100

13

Zestaw niskociśnieniowy do drenażu 

małych ran - typu MINI , - bezlateksowy 

, z mieszkiem o pojemności 30 ml 

zapewniajacym początkowe 

podciśnienie na poziomie 80 mmHg, w 

zestawie dren z trokarem w rozmiarach 

6 CH i 8 CH do wyboru przez 

Zamawiającego. 

szt. 500

14

Opatrunek do mocowania drenów 

przezskórnych – bez podszywania . Czas 

utrzymywania 5-7 dni. Opatrunek z 

warstwą hydrokoloidu , wchłaniającego 

wilgoć – osusza miejsce wyjścia drenu. 

Pianka do podparcia cewnika 

zabezpiecza dren przed załamaniem 

.Dwie wielkośco do wyboru.

- dla drenów w rozmiarach 12CH – 

22CH , - dla drenów w rozmiarach 5CH-

14CH 

szt. 1 000

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

RAZEM




