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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Zadanie nr 1 - Protezy do hemodializy.  CPV:  33.18.42.00-5; 33.19.00.00-8. 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. Proteza do hemodializy 6mm, długość min. 30 cm 10 

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A -1 do SIWZ, który po wypełnieniu 

należy załączyć do oferty. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                          

(z wyłączeniem dostaw typu cito).  

 

Zadanie 2 - Protezy naczyniowe zbrojone. CPV:  33.18.42.00-5. 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. Proteza naczyniowa prosta, szczelna, zbrojona 6mm, długość min.80cm 15 

2. Proteza naczyniowa prosta, szczelna, zbrojona 8mm, długość min.80 cm 10 

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A -2 do SIWZ, który po wypełnieniu 

należy załączyć do oferty. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                   

(z wyłączeniem dostaw typu cito).  

Zadanie nr 3 - Protezy naczyniowe. CPV:  33.18.42.00-5. 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. Proteza naczyniowa prosta, szczelna 6mm, długość min. 60cm 100 

2. Proteza naczyniowa prosta, szczelna 8mm, długość min.60cm 20 

3. Proteza naczyniowa prosta, szczelna 14mm, długość min.30cm 2 

4. Proteza naczyniowa prosta, szczelna 16mm, długość min.30cm 2 

5. Proteza naczyniowa prosta, szczelna 18mm, długość min.30cm 12 

6. Proteza naczyniowa prosta, szczelna 20mm, długość min. 30cm 20 

7. Proteza naczyniowa prosta, szczelna 22mm, długość min. 30cm 20 

8. Proteza naczyniowa prosta, szczelna 24mm, długość min. 30cm 6 

9. Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 14mmx7mm, długość min. 45cm 2 

10. Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 16mmx8mm, długość min.45cm 25 

11. Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 18mmx9mm, długość min. 45cm 32 

12. Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 20mmx10mm, długość min. 45cm 20 
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13. Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 22mmx11mm, długość min.45cm 20 

14. Proteza naczyniowa rozwidlona, szczelna 24mmx12mm, długość min.45cm 4 

 
Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A -3 do SIWZ, który po wypełnieniu 

należy załączyć do oferty. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                         

(z wyłączeniem dostaw typu cito).  

Zadanie nr 4 – Protezy naczyniowe posrebrzane związkiem srebra, antybakteryjne. CPV:  33.18.42.00-5. 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra 6mm, długość min.70cm 30 

2. Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra 8mm, długość min.70cm 20 

3. 
Proteza naczyniowa, rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 14mm/7mm, 
długość min.45 cm 

2 

4. 
Proteza naczyniowa, rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 16mm/8mm, 

długość min.45 cm 
6 

5. 
Proteza naczyniowa, rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 18mm/9mm, 
długość min.45 cm 

10 

6. 
Proteza naczyniowa, rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 
20mm/10mm, długość min.50 cm 

10 

7. 
Proteza naczyniowa, rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 
22mm/11mm, długość min.50 cm 

6 

8. 
Proteza naczyniowa, rozwidlona, szczelna, impregnowana solami srebra 
24mm/12mm, długość min.45 cm 

4 

9. 
Proteza naczyniowa, szczelna, impregnowana solami srebra, prosta o średnicy: 
14,16,18,20,22 i 24 mm i min. długości 40 cm / do wyboru przez Zamawiającego / 

20 

10. 
Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra, zbrojona 6mm, długość 
min.70cm 

20 

11. 
Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra, zbrojona 8mm, długość 
min.70cm 

6 

12. 
Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra oraz dodatkowym 
związkiem bakteriobójczym/bakteriostatycznym prosta -6mm długość min. 60cm  

3 

13. 
Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra oraz dodatkowym 
związkiem bakteriobójczym/bakteriostatycznym prosta -8mm długość min. 40cm 

3 

14. 
Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra oraz dodatkowym 
związkiem bakteriobójczym/bakteriostatycznym prosta 18,20,22- długość min. 20 
cm—każdorazowo do wyboru przez Zamawiającego. 

4 

15. 
Proteza naczyniowa szczelna, impregnowana solami srebra oraz dodatkowym 
związkiem bakteriobójczym/bakteriostatycznym rozwidlona 
16/8,18/9,20/10,22/11,24/12--każdorazowo do wyboru przez Zamawiającego 

5 

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A -4 do SIWZ, który po wypełnieniu 

należy załączyć do oferty. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                         

(z wyłączeniem dostaw typu cito).  

Zadanie nr 5 – Łaty naczyniowe. CPV:  33.18.42.00-5. 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. 
Łaty do naczyń obwodowych dziane, szczelne o wymiarach 8mm/75mm, brak 
strzępienia w miejscach przecięcia 

55 

2. 
Łaty do naczyń obwodowych dziane, szczelne o wymiarach 6mm/75mm, brak 
strzępienia w miejscach przecięcia 

60 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                  
(z wyłączeniem dostaw typu cito).  
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Zadanie nr 6 - Łaty naczyniowe ze srebrem. CPV:  33.18.42.00-5. 

L.p. 
Opis Ilość sztuk 

1. 
Łaty do naczyń obwodowych impregnowane solami srebra, szczelne o wymiarach 
min. 10mm /długość minimum 75 mm, brak strzępienia w miejscu przecięcia 

15 

2. 
Łaty do naczyń obwodowych impregnowane solami srebra, szczelne o wymiarach 
min. 14mm /długość minimum 75mm, brak strzępienia w miejscu przecięcia 

43 

3. 
Łaty do naczyń obwodowych impregnowane solami srebra, szczelne o wymiarach 
min. 25mm /długość minimum 75mm, brak strzępienia w miejscu przecięcia 

2 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                            
(z wyłączeniem dostaw typu cito).  
 

Zadanie nr 7 - Łaty naczyniowe.   CPV:  33.18.42.00-5. 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. 
Łaty do naczyń obwodowych szczelne o wymiarach 10-14 mm długość minimum 
75mm -brak strzępienia w miejscu przecięcia. Do wyboru przez Zamawiającego 

18 

2. 
Łaty do naczyń obwodowych szczelne o wymiarach 10-25 mm długość minimum 
100 mm -brak strzępienia w miejscu przecięcia. Do wyboru przez Zamawiającego. 

2 

3. 
Łaty do naczyń obwodowych szczelne o wymiarach 6-8 mm długość minimum 75 
mm -brak strzępienia w miejscu przecięcia. Do wyboru przez Zamawiającego 

40 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                        
(z wyłączeniem dostaw typu cito).  
 

Zadanie nr 8 – Łaty naczyniowe biologiczne CPV:  33.18.42.00-5. 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. Łaty z macierzy zewnątrzkomórkowej odkomórkowionej - 7x15cm 2 

2. Łaty biologiczne osierdziowe o grubości 0,3mm - 8x14cm 6 

3. Łaty biologiczne osierdziowe o grubości 0,3mm - 1x6cm 12 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                      

(z wyłączeniem dostaw typu cito).  

Zadanie nr 9 – Protezy naczyniowe z PTFE zbrojona  
 

 

 

 

 

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A -9 do SIWZ, który po wypełnieniu 

należy załączyć do oferty. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                        

(z wyłączeniem dostaw typu cito). 

Zadanie nr 10 – Protezy naczyniowe z PTFE  
 

 

 

 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. Proteza prosta zbrojona o średnicy 4 -7mm zmienna, długość min. 70 cm  5 

2. Proteza prosta zbrojona średnica 6mm długość min. 70cm            18 

3. Proteza prosta zbrojona średnica 6mm długość min. 80cm 2 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. Proteza prosta o średnicy 4mm- długość min. 20 cm  4 

2. Proteza prosta o średnicy 6mm długość min. 70cm             30 
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Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A -10 do SIWZ, który po wypełnieniu 

należy załączyć do oferty. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                  

(z wyłączeniem dostaw typu cito) 

Zadanie nr 11 – Przymiary do protez. CPV:  33.18.42.00-5. 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. Przymiary do protez wszystkie rozmiary 1x użytku 50 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                          
(z wyłączeniem dostaw typu cito).  
 
Zadanie nr 12 - Akcesoria zużywane do noża wodnego ERBE JET 2.     CPV:  33.19.00.00-8. 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. Filtr do ssaka 70 

2. Worek na płyn odsysany 2,5l 90 

3. Wkład pompy  60 

4. Aplikator prosty z odsysaniem, dł. 65mm, śr. 6mm 50 

5. 
Aplikator z zagiętą końcówką do laparoskopii z odsysaniem i koagulacją z, 
monopolarny, dł. 80mm. Możliwość zmiany na aplikator prosty. 

8 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy                          
(z wyłączeniem dostaw typu cito).  
 

Zadanie nr 13 - Oprzyrządowanie do diatermii ERBE ICC 300.       CPV:  33.19.00.00-8. 

L.p. Opis Ilość sztuk 

1. 

Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona z odseparowanym pierścieniem 
potencjału, które umożliwiają wykorzystanie systemu bezpieczeństwa Nessy w 
diatermii ERBE ICC będącej w posiadaniu Zamawiającego. 
 

7500 

2. Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej jednorazowego użytku 25 

3. Wielorazowa rączka argonowa z przyciskami, kablem dł. 3m. 2 

4. 
Wielorazowa elektroda argonowa z przestawką ( chowaną i wsuwaną) szpatułką dł. 
100mm, śr. 5mm. 

16 

5. Aplikator APC-035, sztywny, śr. 5mm-dł 100mm ze szpatułką 45 

6. Aplikator APC-25, sztywny, śr. 5mm –dł 320mm  20 

7. Uchwyt VIO-APC z 2 przyciskami z kablem przyłączeniowym o długości 3m 8 

8. Kabel wielorazowy do elektrody bipolarnej standard            20 

  9. Pęseta bipolarna wielorazowa Classic prosta 1mm 20 

 10. Peseta wielorazowa zagięta dł. 165mm  20 

11. Kabel monopolarny wielorazowy do laparoskopii 4 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy  
(z wyłączeniem dostaw typu cito). 


