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PAKIET  NR 1 załącznik nr 1 do  Formularza oferty
SZWY  CHIRURGICZNE  WCHŁANIALNE KOD CPV 33141121-4

Lp. Nazwa artykułu jm. Ilość

Wartość

netto
VAT

brutto
% zł

1. 4  -  0   igła okrągła ½ koła   22 mm  dł. 70 cm szt. 36
2. 4  -  0   igła okrągła ½ koła   26 mm  dł. 70 cm szt. 36
3. 3  -  0   igła okrągła ½ koła     26 mm  dł. 70 cm  szt. 36
4. 3  -  0   igła okrągła ½ koła     30 mm  dł. 70 cm  szt. 180
5. 3  -  0   igła okrągła ½ koła     37 mm  dł. 90 cm - igła pogrubiona szt. 36
6. 2  -  0   igła okrągła ½ koła   30 mm  dł. 70 cm  szt. 324
7. 2  -  0   igła okrągła ½ koła   37 mm  dł. 70 cm  - igła pogrubiona szt. 36
8. 2  -  0   igła okrągła ½ koła   37 mm  dł. 90 cm  - igła pogrubiona szt. 144
9. 2  -  0   igła okrągła ½ koła   40 mm  dł. 90 cm  - igła pogrubiona szt. 72
10. 2  -  0   igła okrągła ½ koła   48 mm  dł. 90 cm szt. 216
11. 2  -  0   igła okrągła ½ koła     60 mm  dł. 70 cm szt. 36
12. 1  -  0   igła okrągła ½ koła      26 mm  dł. 70 cm szt. 36
13. 1  -  0   igła okrągła ½ koła      30 mm  dł. 70 cm szt. 144
14. 1  -  0   igła okrągła ½ koła      40 mm  dł. 90 cm -  igła pogrubiona szt. 144
15. 1  -  0   igła okrągła ½ koła     48 mm  dł. 90 cm  szt. 36
16. 1       igła okrągła ½ koła  30 mm  dł. 70 cm szt. 36
17. 1       igła okrągła typu "J",hak 40 mm  dł. 70 cm - igła pogrubiona szt. 72
18. 1       igła okrągła ½ koła  40 mm  dł. 90 cm  -  igła pogrubiona szt. 144
19. 1       igła okrągła ½ koła  48 mm  dł. 90 cm szt. 288
20. 1       igła okrągła,odpinana ½ koła  48 mm  dł. 4x45 cm szt. 36
21. 1      igła okrągła ½ koła,tępa   50 mm  dł. 90 cm szt. 36
22. 1       igła okrągła ½ koła  60 mm  dł. 70 cm szt. 36
23. 2      igła okrągła ½ koła 40 mm  dł. 90 cm  - igła pogrubiona szt. 36
24. 2      igła okrągła ½ koła   48 mm  dł. 90 cm  szt. 624
25. 2      igła okrągła ½ koła   65 mm  dł. 90 cm  szt. 216
26. 2      igła okrągła ½ koła,tępa   50 mm  dł. 90 cm - igła pogrubiona szt. 24
27. 4  -  0   dł. 140 cm    szt. 24
28. 3  -  0   dł. 250 cm    szt. 168
29. 2  -  0   dł. 250 cm    szt. 252
30. 1  -  0   dł. 250 cm    szt. 12
31. 1    dł. 250 cm    szt. 12
32. 2      dł. 250 cm    szt. 12

33.
szt. 12

Szwy wchłanialne, plecione, syntetyczne, wykonane z kopolimeru składającego się w 90% z 
glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekane mieszaniną równych części, składających się w 50% z 
kopolimeru glikolidu i L-laktydu(35/65) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 
56-70 dni, czas podtrzymania tkankowego: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 
dniach, 40%-50% po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania 
po 28 dniach

Cena 

jednostkow

a netto

Nazwa 

handlowa

Nr 

katalogowy

Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, okrągła, do 
podwiązek z poz.27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 
0,70mm, długość igły 30mm
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34.
szt. 12

35.
szt. 12

36.
szt. 12

37. 3  -  0   igła okrągła  ½ koła  30 mm  dł. 70 cm  szt. 36
38. 3  -  0   igła okrągła  ½ koła  37 mm  dł. 70 cm  szt. 36
39. 2  -  0   igła okrągła  ½ koła    37 mm  dł. 70 cm   szt. 36
40. 1  -  0   igła okrągła,odpinana  ½ koła   37 mm pogrubiona  dł. 4x45 cm szt. 36
41. 1  -  0   igła okrągła  ½ koła    40 mm pogrubiona  dł. 90 cm szt. 36
42. 1      igła okrągła  ½ koła   48 mm  dł. 150 cm z pętlą    szt. 144

43. szt. 36
44. 4   -   0  igła okrągła ½ koła  22 mm dł. 70 cm  szt. 36
45. 3   -   0  igła okrągła ½ koła   26 mm dł. 70 cm  szt. 36
46. 3   -   0  igła okrągła ½ koła   30 mm dł. 70 cm  szt. 36
47. 2   -   0  igła okrągła ½ koła 30 mm dł. 70 cm  szt. 36
48. 2   -   0  igła okrągła ½ koła 37 mm dł. 90 cm  szt. 36
49. 1  -  0   igła okrągła,odpinana  ½ koła   37 mm  dł. 4x45 cm szt. 36

Ilości wykazane w pakiecie stanowią w przybliżeniu zapotrzebowanie na okres 1 roku
RAZEM:

PAKIET NR 2 KOD CPV 33141121-4 załącznik nr 1 do  Formularza oferty
SZWY CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE

Lp. Nazwa artykułu jm. Ilość

Wartość

netto
VAT

brutto
% zł

1. szt. 36

2. szt. 36

3. szt. 36
4. szt. 36
5. szt. 36

Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, okrągła, do 
podwiązek z poz.27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 
1,00mm, długość igły 42mm
Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej,tnąca, do 
podwiązek z poz.27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 
0,70mm, długość igły 30mm
Igła chirurgiczna wielorazowego użytku ze stali nierdzewnej, tnąca, do 
podwiązek z poz.27-32, z dwoma oczkami do założenia nici, średnica igły 
0,90mm, długość igły 38mm

Szwy chirurgiczne, wchłanialne ( 180 – 210 dni ), syntetyczne, monofilamentowe, z poli-p-
dioksanonu,czas podtrzymywania tkankowego: 90% - 14 dni od zaimplantowania,50%-70% po 
28-35 dniach od zaimplantowania

Szwy chirurgiczne, wchłanialne ( 60 – 90 dni), syntetyczne, monofilamentowe z glikonatu, 
podtrzymywanie tkankowe 50% po 13-14 dniach od zaimplantowania, kolor nici fioletowy

4   -   0 igła okrągła ½ koła  17 mm dł. 70 cm  

Szwy chirurgiczne, niewchłanialne , monofilamentowe, syntetyczne , wykonane z polipropylenu i 
polietylenu (poz.1-4 i poz. 6-10) oraz z polipropylenu (poz.5), niepowlekane.  

Cena 

jednostkow

a netto

Nazwa 

handlowa

Nr 

katalogowy

7   -  0  igła okrągła  3/8 koła, igła podwójna o zakończeniu krótkim tnącym, do 
naczyń zmienionych miażdżycowo 10 mm dł. 60 cm
6   -  0  igła okrągła  3/8 koła, igła podwójna o zakończeniu krótkim tnącym, do 
naczyń zmienionych miażdżycowo 10 mm dł. 60 cm
5   -  0  igła okrągła  ½ koła 17 mm dł. 75 cm
4   -  0  igła okrągła  ½ koła 22 mm dł. 75 cm
4 -  0  igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 16mm  dł. 45 cm, z dwoma 
różnokolorowymi klipsami
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6. 3   -  0   igła okrągła  ½ koła, igła podwójna  30 mm  dł. 90 cm  szt. 36
7. 2   -  0   igła okrągła  ½ koła, igła podwójna  30 mm  dł. 90 cm  szt. 72
8. 1   -  0   igła okrągła  ½ koła 40 mm pogrubiona  dł. 75 cm  szt. 36
9. 1   igła okrągła  ½ koła 40 mm pogrubiona  dł. 75 cm  szt. 36
10 1   igła okrągła  ½ koła 48 mm  dł. 75 cm  szt. 36

Szwy chirurgiczne, niewchłanialne , syntetyczne , plecione, poliestrowe, powlekane silikonem
11. 3 - 0 igła okrągła  ½ koła, igła podwójna 17 mm dł. 90 cm szt. 36
12. 3 - 0 igła okrągła  ½ koła 30 mm dł. 75 cm szt. 36
13. 2 - 0 igła okrągła  ½ koła 30 mm dł. 75 cm szt. 36
14. 2 - 0 igła okrągła  ½ koła 37 mm dł. 75 cm szt. 36
15. 2 - 0 igła okrągła  ½ koła 40 mm dł. 75 cm szt. 36
16. 1  -  0   igła okrągła,odpinana  ½ koła   26 mm pogrubiona  dł. 4x45 cm szt. 36
17. 1 igła okrągła  ½ koła 40 mm dł. 90 cm szt. 36
18. 1 igła okrągła  ½ koła 48 mm dł. 75 cm szt. 36
19. 2 igła okrągła  ½ koła 48 mm dł. 75 cm szt. 24
20. 2 igła okrągła  ½ koła 40 mm dł. 90 cm szt. 24
21. 2  -  0   dł. 150 cm    szt. 72

22. 5  -  0 igła odwrotnie tnąca  3/8 koła - 16 mm  dł. 45 cm   szt. 36
23. 5  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -16 mm  dł. 75 cm   szt. 36
24. 5  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -19 mm  dł. 45 cm   szt. 36
25. 5  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -19 mm  dł. 75 cm   szt. 36
26. 4  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -19 mm  dł. 45 cm   szt. 36
27. 4  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -19 mm  dł. 75 cm    szt. 360
28. 4  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -24 mm  dł. 45 cm    szt. 72
29. 4  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -24 mm  dł. 75 cm    szt. 108
30. 3  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła - 30 mm  dł. 75 cm   szt. 468
31. 3  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła - 30 mm  dł. 45 cm   szt. 72
32. 3  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła  - 30 mm  dł. 90 cm    szt. 36
33. 3  -  0 igła odwrotnie tnąca  3/8 koła - 35 mm  dł. 90 cm   szt. 216
34. 3  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła - 39 mm  dł. 75 cm    szt. 36
35. 2  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła  - 30 mm  dł. 75 cm   szt. 252
36. 2  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła  - 30 mm  dł. 45 cm   szt. 36
37. 2  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła  - 35 mm  dł. 90 cm   szt. 180
38. 2  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła  - 39 mm  dł. 75 cm   szt. 144
39. 1  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła - 30 mm  dł. 75 cm   szt. 36
40. 1  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -39 mm  dł. 75 cm   szt. 36
41. 1  -  0  igła okrągła  1/2 koła -40 mm  dł. 100 cm   szt. 36
42. 1  -  0  igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -60 mm  dł. 100 cm   szt. 36
43. 1         igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -39 mm  dł. 75 cm   szt. 36
44. 1         igła odwrotnie tnąca  3/8 koła -48 mm  dł. 100 cm   szt. 36
45. 1  -  0  igła prosta odwrotnie tnąca - 60 mm dł. 90 cm szt. 180
46. 2  -  0  igła prosta odwrotnie tnąca - 60 mm dł. 90 cm szt. 36

47. szt. 36

Szwy syntetyczne, niewchłanialne , monofilamentowe, poliamidowe,niepowlekane(poz.22-48), 
szwy syntetyczne,niewchłanialne,plecione,poliamidowe,powlekane silikonem,kolor czarny(poz.49) 
  

6 -  0  igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, kosmetyczna o zakończeniu micro-
point,13mm  dł. 45 cm



NUMER SPRAWY: ZZP/08/2020

Strona 4

48.

szt. 36

49. szt. 36

Ilości wykazane w pakiecie stanowią w przybliżeniu zapotrzebowanie na okres 1 roku RAZEM:

PAKIET NR 3 KOD CPV 33141121-4 załącznik nr 1 do  Formularza oferty
WYROBY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

Lp. Nazwa artykułu jm. Ilość

Wartość

netto
VAT

brutto
% zł

1. szt. 6

2. szt. 24

3. szt. 12

4. szt. 65

5. szt. 10

6. szt. 5

7. szt. 5

8. szt. 5

4  -  0  igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła,kosmetyczna,mikrograwerowana o 
trapezoidalnym kształcie trzonu i precyzyjnym dwustronnym cienkim 
zakończeniem z ostrzem micro-point, powleczona silikonem -19 mm  dł. 75 
cm    
4 -  0  igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, kosmetyczna o zakończeniu micro-point, 
19mm  dł. 45 cm

Cena 

jednostkow

a netto

Nazwa 

handlowa

Nr 

katalogowy

Wchłanialna taśma o szerokości 3mm, z kwasu poliglikolowego, do szycia i 
tamowania  krwawień z narządów miaższowych,niepowlekana, czas 
wchłaniania 60-90 dni, z igłą tępą,okrągłą,1/2koła, 65mm, dł. 60 cm
Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane,czas 
wchłaniania ok.13-36 miesięcy, zdolność podtrzymywania tkankowego: 
ok.90% po 1 miesiącu, ok.70%-60% po 3 miesiącach, ok.50%-0% po 7 
miesiącach od zaimplantowania, grubość nici 1 USP, igła okrągła, ½ koła, 48 
mm, dł.nici 150 cm z pętlą   
Stapler skórny 1x użytku, na 35 zszywek, o wymiarach grzbietu zszywki 6,9 
mm i wymiarach nóżki zszywki 4,2 mm, grubość zszywki 0,58 mm, zszywki 
powlekane teflonem
Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z 
monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 
60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm, rozmiar 
7,5cmx15cm
Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z 
monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna,fabrycznie 
ukształtowana, o gramaturze 60g/m2, grubości 0,53mm i 
porowatości(wielkości porów) 1,5mm, rozmiar 6cmx14cm
Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z 
monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 
60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm, rozmiar 
15cmx15cm
Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepuklin, dziana z 
monofilamentowych włókien polipropylenowych, sterylna, o gramaturze 
60g/m2, grubości 0,53mm i porowatości(wielkości porów) 1,5mm, rozmiar 
30cmx30cm
Zestaw jednorazowego użytku do fiksacji/mocowania siatek w 
laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych techniką TAPP/TEP, 
składający się z: jednego aplikatora kompatybilnego z trokarem o średnicy 
5mm, strzykawki 2 ml Luer Lock oraz dwóch ampułek kleju tkankowego w 
kolorze niebieskim (z czystego N-butylo-2-cyjanoakrylatu)
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9. szt. 12

Ilości wykazane w pakiecie stanowią w przybliżeniu zapotrzebowanie na okres 1 roku RAZEM:

Szwy do do zespolenia mostka,niewchłanialne,monofilamentowe(ze stali 
nierdzewnej),niepowlekane, z igłą 1/2 koła, o zakończeniu okrągło-tnącym i 
długości 60mm, połączoną na stałe z nicią o dł. 75 cm i grubość USP 5

UWAGA: do wszystkich pakietów należy dołączyć katalogi oferowanych wyrobów 
medycznych w języku polskim z zaznaczonymi kodami i odpowiadającym im pozycjom
 w pakietach.


