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PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  (UMOWY)
zadanie Nr 5 – Taśmy, wosk kostny, specjalistyczne szwy

L. p.
Nazwa

handlowa
Nr

katalogowy
Przedmiot zamówienia

Jednostka
miary

Ilość
Cena jedn.

 netto
 zł., gr

Wartość
netto
 zł., gr

VAT
%

Wartość  
 brutto
zł., gr.

1

Taśma z kwasu poliglikolowego, pleciona, 
wchłanialna, do zaopatrywania uszkodzonych 
narządów miąższowych. Szerokość taśmy 3 mm, 
Igła 65 mm ½ koła, tępa. Długość taśmy 60 cm.

saszetka 12

2

Taśma z kwasu poliglikolowego, pleciona, 
wchłanialna, do zaopatrywania uszkodzonych 
narządów miąższowych. Szerokość taśmy 3 mm, 
Igła 85 mm ½ koła, tępa. Długość taśmy 60 cm.

saszetka 12

3
Wosk kostny – mieszanka wosku pszczelego 70% + 
wazeliny 30%.

saszetka 48

4
Matryca kolagenowa pochodzenia wołowego do 
uzupełniania ubytków kosnych. Sterylne bloczki w 
rozmiarze 2cmx2cmx1cm

sztuka 40

5

Specjalistyczny szew zapobiegający rozejściu się 
zespolenia jamy brzusznej 2 x ⅜ koła, tnąca 100 
mm, 2 płytki polietylenowe dł. 90 cm, średnica 1,3 
mm – niewchłanialny.

saszetka 30

6
Specjalistyczny szew do leczenia urazów rzepki, igła
tnąca ½ koła 120 mm, drut stalowy, USP 7, 60 cm.

saszetka 12

7
Specjalistyczny szew do szycia zerwanych ścięgien 
metodą Tsuge'a, igła trokarowa 18 mm, ⅜ koła, USP 
3/0 30 cm.

saszetka 24



8

Specjalistyczny szew do szycia zerwanych ścięgien 
techniką Lengemann'a, drut stalowy, igła tnąca 
prosta 40 mm i ½ koła 18 mm, 1 krążek silikonowy, 
2 metalowe krążki

saszetka 12

RAZEM X

*/ Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

Cena netto /wartość/ zadania Nr 5, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ................................................. zł.
/słownie zł: ......................................................................................................................................................................... /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 5,  ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ................................ zł.
/słownie zł: ...................................................................................................................................
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