
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia
Marka / producent  

oferowanego 

materiału

j.m. Ilość Cena netto Wartość netto 
Wartość 

VAT
Wartość brutto 

1.

Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 1000ml  wyposażone 

w w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed 

zalaniem, na pokrywie jeden króciec kątowy, obrotowy i schodkowy, z 

możliwością zamknięcia po napełnieniu wkładu, umożliwiający podłączenie 

drenów o różnych średnicach oraz port o średnicy min. 25mm do pobierania 

próbek lub napełniania proszkiem żelującym; kompatybilne z kanistrem 

wielorazowym wyposażonym w zintegrowany kątowy obrotowy schodkowy 

króciec ssący nie wymagający odłączania drenu przy zmianie wkładu; kanister 

z funkcją pomiaru bilansu płynów.

szt. 500      

2.

Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 2000ml,  wyposażone 

w w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed 

zalaniem, na pokrywie jeden króciec kątowy, obrotowy i schodkowy, z 

możliwością zamknięcia po napełnieniu wkładu, umożliwiający podłączenie 

drenów o różnych średnicach oraz port o średnicy min. 25mm do pobierania 

próbek lub napełniania proszkiem żelującym; kompatybilne z kanistrem 

wielorazowym wyposażonym w zintegrowany kątowy obrotowy schodkowy 

króciec ssący nie wymagający odłączania drenu przy zmianie wkładu; kanister 

z funkcją pomiaru bilansu płynów.

szt. 120      

3.

Wkłady workowe jednorazowego użytku o pojemności 2000ml,  wyposażone 

w w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed 

zalaniem, na pokrywie jeden króciec kątowy, obrotowy i schodkowy, z 

możliwością zamknięcia po napełnieniu wkładu, umożliwiający podłączenie 

drenów o różnych średnicach oraz port o średnicy min. 25mm do pobierania 

próbek lub napełniania proszkiem żelującym; kompatybilne z kanistrem 

wielorazowym wyposażonym w zintegrowany kątowy obrotowy schodkowy 

króciec ssący nie wymagający odłączania drenu przy zmianie wkładu; kanister 

z funkcją pomiaru bilansu płynów, proszek żelujący.

szt. 100      

4.

Ewakuator laparoskopowy pojemność 200ml, łatwy w obsłudze otwierany 

samoczynnie, przeźroczysty materiał  wytrzymujący bardzo wysokie 

naprężenia i ciśnienie, ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów sterylny.

szt. 40      
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5.

Ewakuator laparoskopowy pojemność 400ml, łatwy w obsłudze otwierany 

samoczynnie, przeźroczysty materiał  wytrzymujący bardzo wysokie 

naprężenia i ciśnienie, ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów sterylny.

szt. 20      

6.

Zestaw do drenażu klatki piersiowej o parametrach:

- wyskalowana komora  na wydzielinę o pojemności min 1000 ml

- sucha zastawka (zastępująca zastawkę wodną)

- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego 

ujemnego,

- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45cm H20 

z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania 

(wydolności zewnętrznego źródła próżni)

- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez 

konieczności rozłączania układu

- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca 

dodatkową ewakuację płynu,

- monitor przecieku powietrza od 1 do 7

- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek

- przystosowany do zawieszenia na łóżku czy postawieniu na podłodze

- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku

szt. 20      

7. Wymienny worek do drenażu-  pojemność 1000ml szt. 80      

OFERUJĘ: Termin realizacji zamówienia jednostkowego do ………….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

Zamówienia należy kierować do:......................................................................................................................... 

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. 

Adres poczty elektronicznej e-mail: ………………….................…..Tel. .......................................... Tel./fax........................ .

 (podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej

 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

RAZEM


