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Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 33.16.80.00-5 
 
Zadanie nr 1. Zestaw do protezowania dróg żółciowych   

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

 
 

1. 

Zestaw do protezowania dróg żółciowych   

-zestaw  zmontowany , gotowy do użycia , składający  się z protezy  typu Amsterdam, 
cewnika prowadzącego i cewnika popychającego. . 

- kompatybilny  z prowadnica 0,035” 
-proteza widoczna w promieniowaniu RTG    

-na długie lub krótkiej prowadnicy- do wybory przez zamawiającego      

- system do repozycjonowania protezy w trakcie zakładania           
-długość protezy 5,7,10,12,15  do wyboru przez zamawiającego  

-średnica protezy 7;8,5;10; 11,5 Fr. - do wyboru przez zamawiającego  

 

 
30 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 2. Proteza  trzustkowa 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

1. Proteza  trzustkowa o średnicy 3/5/7 Fr. długość 5,7 9 cm. 25 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 3. Prowadnice endoskopowe  

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 
 

 

1. 

Prowadnice endoskopowe  
-wielorazowego użytku ,sterylizacja w autoklawie  

- końcówka nitylowa, widoczna w RTG ,hydrofilna  

- pokrycie prowadnicy teflon  
- średnica 0,021”; 0,025”; 0,035”do wyboru przez zamawiającego  

- długość 480 cm +/- 30 cm  
- barwny system znakowania powłoki dla oceny ruchu  

 
 

30 szt. 

 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 4. Balon ekstrakcyjny  do dróg żółciowych  

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

 
 

1. 

Balon ekstrakcyjny  do dróg żółciowych  

- wprowadzanie po prowadnicy 0,035” 
- po napełnieniu  kształt jabłka 

- długość nosa  maksymalnie  1,5 mm 
- znaczniki radiologiczne poniżej i powyżej balona  

 

10 szt. 
 

 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 5. Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych  

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

 

 
1. 

Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych  

- długość balona  20-30-40 mm do wyboru przez zamawiającego  

- średnica balona po napompowaniu  4-6-8 mm do wyboru przez zamawiającego  
-wprowadzane po prowadnicy 0,035”  

- znaczniki rtg po obu końcach  balona  
-długość narzędzia –minimum 180 mm  

 

50 szt. 

 
 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 6. Cewnik do drenażu przezskórnego  dróg żółciowych  zewnętrzny 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

1. 

Cewnik do drenażu przezskórnego  dróg żółciowych  zewnętrzny 

-średnica drenu 8,5 ; 10; 12; 14 Fr. – do wyboru przez zamawiającego 

 

18 szt. 
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- długość drenu 25 cm – 40 cm  

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 7. Wielorazowy sfinkterotom  typu PUSH/PULL 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

1. 

Wielorazowy sfinkterotom  typu PUSH/PULL 

- stabilizator 
- 20 mm 

 

2 szt. 
 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 8. Poszerzadła mechaniczne  do dróg żółciowych  

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

1. 

Poszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych  

- średnica 5/7/8,5/ 10 Fr- do wyboru przez zamawiającego 
- temperowane 

 

10 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 9. Igła do nakłucia dróg żółciowych 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 
1. 

Igła do nakłucia dróg żółciowych 
-teflonowa i/lub hydrofilna 

-długości 20-40cm  
-śr. od 2,5 do 4F 

-z metalowym zaostrzonym mandrynem, o śr. wewnętrznej przystosowanej do 

prowadników 0038 

 
30 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 

Zadanie nr 10. Prowadniki 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

 

 
1. 

Prowadniki 

-sztywne /typu stiff/ śr. od 0032 do 0038 

-długości 140-180cm 
-z miękkim końcem długości od 2 do 6cm, zagiętym pod kątem 15 do 45 stopni - koniec o 

wzmożonej widoczności podczas prześwietlenia.  
-przystosowane do współpracy z igłą do nakłucia dróg żółciowych 

 

40 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 11. Dreny przezskórne wątrobowo-jelitowe 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 

 
 

1. 

Dreny przezskórne  wątrobowo-jelitowe 

- długość  35-40 cm - do wyboru przez zamawiającego 
-średnica 8-10-12-14 Fr +/- 0,5 – do wyboru przez zamawiającego 

-dren widoczny w  promieniach rtg 

 

34 szt. 
 

 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 12. Przyrządy do endoskopii 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

 
1. 

Kleszczyki jednorazowe owalne z bolcem: średnica kanału roboczego- min.2,8 mm, długość 
-160 cm 

 
2.000 szt. 

 

2. 

Kleszczyki jednorazowe owalne z bolcem: średnica kanału roboczego – min.2,8 mm, 

długość –min.-230 cm 

 

1.800 szt. 

3. Kleszczyki  trójpalczaste do odzyskiwania polipów, wielorazowe: średnica kanału 

roboczego- min. 2,8mm, długość robocza 180-230cm 

5 szt. 

4. Koszyk do odzyskiwania polipów 8-drutowy wielokrotnego użytku -3x6 cm ,długość robocza     

220-240 cm, średnica kanału roboczego  min. 2,8mm 

5 szt. 
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W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 13. Sondy nosowo jelitowe 

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość   

1. Sonda nosowo-jelitowa - French-8,długość-240 cm- wprowadzana endoskopowo 10 szt. 

2. Sonda nosowo-jelitowa - French-10,długość -240 cm-wprowadzana endoskopowo 20 szt. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


