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Zadanie nr 1 Nici chirurgiczne poliamidowe, syntetyczne, poliestrowe         załącznik nr 5.1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – Nici niewchłanialne

Nici chirurgiczne poliamidowe, syntetyczne, monofilament

L.p. Grubość nici Igły Długość

szwów w

cm ±15%

+∞

Ilość

saszetek w

okresie 12

m-cy

Cena

jednostko-

wa netto w

PLN

Wartość

oferowana

netto w

PLN

Podatek

VAT

Wartość

oferowana

brutto w

PLN

Nazwa

firmowa

Numer

katalogowydł. w mm

±10%

krzywizna przekrój

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 4/0 19 3/8 koła tnąca/odwr

otnie tnąca

45 24

2. 3/0 24 3/8 koła tnąca 75 324

3. 2/0 30 3/8 koła tnąca 75 252

4. 2/0 35 3/8 koła tnąca 90 324

5. 2/0 39 3/8 koła tnąca 75 216

6. 1/0 39 3/8 koła tnąca 90 180

Nici chirurgiczne syntetyczne, poliestrowe plecione, powlekane silikonem

7. 1 37 ½ koła okrągła 75 108

8. 2 40 ½ koła okrągła

pogrubio

-na

75 36

Nici chirurgiczne syntetyczne, poliamidowe, plecione, powlekane silikonem

9. 2/0 - - - 100 36

10. 1/0 - - - 250 288

11. 3/0 17 ½ koła okrągła 75 36

12 2/0 26 ½ koła okrągła 75 72

13 2/0 30 ½ koła okrągła 75 72

14 1/0 30 ½ koła okrągła 75 72

15 1/0 37 ½ koła okrągła 75 72

16 1 37 ½ koła okrągła 75 36

Nici  monofilament polipropylenowy

17 2/0 30 ½ koła okrągła

wzmocnion

a

75 144

Nici chirurgiczne syntetyczne z polybutesteru, monofilament

18 4/0 19 3/8 koła tnąca 45 36

19 3/0 24 3/8 koła tnąca 45 36
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Wartość ogółem:

Uwaga:

     1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, a ich wielkość uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Szpitala. Nie zamówienie asortymentu w 

danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem od umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zamówień.

2. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt innych producentów niż wymieniony w dokumentach z zastrzeżeniem by jego

minimalne parametry jakościowe nie były gorsze lecz lepsze w stosunku do oryginału.

3. Wykonawca w przypadku zaoferowania produktu równoważnego załączy do oferty ulotkę z opisem produktu w celu udowodnienia, iż

odpowiada parametrom produktu, który zastępuje.

4. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach jednostkowych oferowanego towaru była umieszczona jego nazwa w języku polskim.

5. Termin przydatności oferowanych materiałów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do zamawiającego.

….......................................................................
                                                                                                                                                (czytelny podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)
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Zadanie nr 2 Nici chirurgiczne syntetyczne                                    załącznik nr 5.2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – Nici wchłanialne

Nici chirurgiczne syntetyczne z kwasu poliglikolowego, plecione,powlekane polycaprolate lub poliglikonatem o około 65% początkowej

wytrzymałości na rozciąganie po 2 tygodniach i czasie całkowitego wchłonięcia do 90 dni lub równoważne.

L.p. Grubość nici Igły Długość

szwów w

cm ±15%

+∞

Ilość

saszetek w

okresie 12

m-cy

Cena

jednostko-

wa netto w

PLN

Wartość

oferowana

netto w

PLN

Podatek

VAT

Wartość

oferowana

brutto w

PLN

Nazwa

firmowa

Numer

katalogowydługość w

mm

±10%

krzywizna przekrój

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 3/0 22 ½ koła okrągła 75 36

2. 2/0 26 ½ koła okrągła 75 36

3. 2/0 30 ½ koła okrągła 75 108

4. 1/0 30 ½ koła okrągła

wzmocniona
75 36

5 1/0 37 ½ koła okrągła

wzmocniona
75 216

6 1 37 ½ koła okrągła

wzmocniona
75 216

7 1 40 ½ koła okrągła

wzmocniona
75 684

8 2 40 ½ koła okrągła

wzmocniona
75 72

9 2 48 ½ koła okrągła 75 72

10 2 65 ½ koła okrągła 90 216

11 3/0 - - - 150 24

12 2/0 - - - 150 180

13 1/0 - - - 150 144

14 1 - - - 150 144

15 2 43 ½ koła okrągła

wzmocnio -na

o zakończe-

niu

trokarowym

90 72

16 2 43 ½ koła okrągła

wzmocniona
90 72

Wartość ogółem:

Uwaga:

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, a ich wielkość uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Szpitala. Nie zamówienie asortymentu w
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danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem od umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zamówień.

2. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt innych producentów niż wymieniony w dokumentach z zastrzeżeniem by jego

minimalne parametry jakościowe nie były gorsze lecz lepsze w stosunku do oryginału.

3. Wykonawca w przypadku zaoferowania produktu równoważnego załączy do oferty ulotkę z opisem produktu w celu udowodnienia, iż

odpowiada parametrom produktu, który zastępuje.

4. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach jednostkowych oferowanego towaru była umieszczona jego nazwa w języku polskim.

5. Termin przydatności oferowanych materiałów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do zamawiającego.

6.  W skład zadania użyczenie szafki z półkami na opakowania z materiałem szewnym na czas obowiązywania umowy.           

                   ….......................................................................
                                                                                                                                         (czytelny podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)
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Zadanie nr 3 Nici chirurgiczne monofilamentowe, wchłanialne                                    załącznik nr 5.3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – Nici wchłanialne

Nici chirurgiczne syntetyczne monofilamentowe w okresie podtrzymywania tkankowego 10 dni z zachowaniem wytrzymałości węzła 50-60%

w 5 dni od wszczepienia i całkowitego wchłonięcia do 56 dni

L.p. Grubość nici Igły Długość

szwów w

cm ±15%

+∞

Ilość

saszetek w

okresie 12

m-cy

Cena

jednostko-

wa netto w

PLN

Wartość

oferowana

netto w

PLN

Podatek

VAT

Wartość

oferowana

brutto w

PLN

Nazwa

firmowa

Numer

katalogowydługość w

mm

±10%

krzywizna przekrój

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 4/0 19 3/8 koła tnąca 45 36

2. 3/0 26 3/8koła tnąca 75 252

3. 3/0 22 ½ koła okrągła 75 36

4. 3/0 26 ½ koła okrągła 75 36

5 2/0 30 ½ koła okrągła 75 180

6 2/0 37 ½ koła okrągła 75 144

7 2/0 40 ½ koła okrągła 75 144

8 2/0 48 ½ koła okrągła 90 36

9 1/0 37 ½ koła okrągła 75 72

10 1/0 40 ½ koła okrągła 90 108

11 1/0 48 ½ koła okrągła  90 kolor 72

12 2/0 37 ½ koła okrągła 75 kolor 108

13 2/0 48 ½ koła okrągła 90 kolor 180

14 2/0 65 ½ koła okrągła 90 kolor 108

15 1/0 48 ½ koła okrągła 90 kolor 72

Nici chirurgiczne syntetyczne monofilamentowe o średniej wytrzymałości na rozciąganie 75% po 2 tygodniach oraz czasie całkowitego wchłonięcia w

okresie do 210 dni.

16 1/0 27 5/8koła okrągła

wzmocniona
75 180

17 1 48 1/2 150 loop 24

Wartość ogółem:

Uwaga:

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, a ich wielkość uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Szpitala. Nie zamówienie asortymentu w

danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem od umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zamówień.
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2. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt innych producentów niż wymieniony w dokumentach z zastrzeżeniem by jego

minimalne parametry jakościowe nie były gorsze lecz lepsze w stosunku do oryginału.

3. Wykonawca w przypadku zaoferowania produktu równoważnego załączy do oferty ulotkę z opisem produktu w celu udowodnienia, iż

odpowiada parametrom produktu, który zastępuje.

4. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach jednostkowych oferowanego towaru była umieszczona jego nazwa w języku polskim.

5. Termin przydatności oferowanych materiałów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do zamawiającego.

6. W skład zadania użyczenie szafki z półkami na opakowania z materiałem szewnym na czas obowiązywania umowy.

              

….......................................................................
                                                                                                                                                (czytelny podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)
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Zadanie nr 4 Siatki chirurgiczne załącznik nr 5.4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

L.p. Nazwa i rodzaj Rozmiar w cm

szer./ dług.

Ilość szt.

w okresie 12 m-

cy

Cena

jednostkowa

1 szt. netto w

PLN

Podatek VAT Wartość

oferowana

brutto w PLN

Firmowa nazwa

oferowanych

siatek

Nr katalogowy

1. Siaka przepuklinowa,

płaska, prostokątna,

polipropylenowa

10 x 15 5

2 Siaka przepuklinowa,

płaska, prostokątna,

polipropylenowa

8-9 x 12-13 20

3 Siaka przepuklinowa,

płaska, prostokątna,

polipropylenowa

6 x 11 80

Wartość ogółem

Uwaga:

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, a ich wielkość uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Szpitala. Nie zamówienie asortymentu w

danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem od umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zamówień.

2. Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach jednostkowych oferowanego towaru była umieszczona jego nazwa w języku polskim.

3. W ramach rozmiarów granicznych podanych w tabeli wykonawca może dostarczyć tylko 30 szt. siatek.

4. Termin przydatności oferowanych materiałów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia ich do zamawiającego.

….......................................................................
                                                                                                                                                (czytelny podpis wykonawcy lub osoby upełnomocnionej)


