
załącznik Nr 2 do siwz
                                                              

Wykonawca: ......................................           Samodzielny Publiczny Zespół    
                       ......................................                                       Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
                       ......................................           Al. Gen. Wł. Sikorskiego 10
              tel./fax:                      26-900 Kozienice

tel.:/fax: (48) 614 82 34/ (48) 614 81 39

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA (UMOWY) 
zadanie Nr 2 - Sprzęt do elektrochirurgii

L. p. Numer katalogowy Przedmiot umowy J. m. Ilość Cena jedn. netto 
zł., gr

Wartosć netto 
zł., gr

VAT 
%

Wartość brutto zł., 
gr

1.

Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem 
elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 
4cm,wyposażona w system kontroli jakości styku kompatybilny z 
systemem REM generatora Valleylab oraz żelem zapewniającym 
prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 
150cm2, 50 szt./op.

szt 3000

2.
Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych samoprzylepna, z 
dzielonym stykiem szerokości 4cm,wyposażona w system 
kontroli jakości styku kompatybilny z systemem REM generatora 
Valleylab, dla pacjentów powyżej wagi 13,6 kg, 50 szt./op.

szt 50

3.
Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową, dwoma 
przyciskami cięcie i koagulacja, przewodem o dł. 3 m, futerałem, 
złączem kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz 
elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm, 50 szt./op.

szt 700

4.

Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową pokrytą 
silikonem, dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, przewodem o 
dł. 3 m, futerałem, złączem kompatybilnym z generatorem 
Valleylab oraz elektrodami z typowym sześciokątnym trzonkiem 
2,4mm, 50 szt./op.

szt 100



5.
Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości 
styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z 
generatorem Valleylab, dł. 4,6 m

szt 5

6.
Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości 
styku 4 cm, długość przewodu 4,6 m, kompatybilny z 
generatorem ERBE, dł. 4,6 m

szt 10

7.
Wielorazowy przewód bipolarny do resektoskopu firmy K.Storz, 
kompatybilny z diatermią ForceTriad, wtyczka plastikowa, płaska 
z automatycznym rozpoznawaniem instrumentu, dł. 4,6m

szt 2

8.

Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma 
kopułkowymi przyciskami cięcie i koagulacja, przełącznikiem 
kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym 
kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z 
typowym trzonkiem 2,4mm, minimum 50 cykli sterylizacji

szt 30

9. Elektroda kulkowa do uchwytu czynnego, śr.2,4mm, 
wielorazowa, prosta, śr.6mm szt 2

10. Elektroda kulkowa do uchwytu czynnego, śr.2,4mm, 
wielorazowa, prosta, śr.4mm szt 2

11. Elektroda kulkowa do uchwytu czynnego, śr.2,4mm, 
wielorazowa, zakrzywiona do dołu, śr.4mm szt 2

12. Elektroda kulkowa do uchwytu czynnego, śr.2,4mm, 
wielorazowa, zakrzywiona do dołu, śr.2mm szt 1

13. Elektroda pętlowa w kształcie litery "T", do uchwytu czynnego 
śr.2,4mm, wielorazowa, dł.trzonu 110mm, wym.pętli 20x25mm szt 2

14. Elektroda pętlowa w kształcie litery "T", do uchwytu czynnego 
śr.2,4mm, wielorazowa, dł.trzonu 110mm, wym.pętli 20x20mm szt 2

15. Elektroda nożowa, monopolarna do uchwytu czynnego śr.2,4mm, 
dł.trzonu 90mm, wym.2,5x20mm szt 5

16. Elektroda kulkowa, monopolarna do uchwytu czynnego 
śr.2,4mm, dł.trzonu 90mm, śr.2,0mm szt 2

17. Elektroda kulkowa, monopolarna do uchwytu czynnego 
śr.2,4mm, dł.trzonu 90mm, śr.4,0mm szt 2



18. Elektroda nożowa, „lancet” prosta monopolarna, do uchwytu 
czynnego, śr.2,4mm, zaokrąglona na końcu, wym.2,5x20mm szt 5

19. Przewód bipolarny do pęset bipolarnych, dedykowany do 
diatermii ERBE, podłączenie na dwa płaskie wtyki, dł.3m szt 8

20.
Przewód bipolarny do pęset bipolarnych, dedykowany do 
diatermii COVIDIEN/EMED, podłączenie na dwa płaskie wtyki, 
dł.3m.

szt 12

21.
Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych, wtyk od 
strony diatermii, śr. 8 mm, od strony narzędzi  4 mm,dł. 3m 
kompatybilny z  generatorem firmy Covidien.

szt 3

22.
Przewód monopolarny do narzędzi laparoskopowych, wtyk od 
strony diatermii śr. 5 mm, od strony narzędzi 4 mm, dł. 3 m 
kompatybilny z diatermią firmy ERBE.

szt 3

23. Przewód monopolarny do pęsety monopolarnej, kompatybilny z 
diatermią firmy EMED/ERBE.COVIDIEN dł. 3m. szt 5

24.
Pęseta bipolarna, nieprzywierająca, izolowana, uchwyt prosty z 
bolcem naprowadzającym, końcowki zakrzywione do dołu, 
podłączenie na dwa płaskie wtyki, szerokośc bransz 1mm, dł. 
195mm

szt 1

25.
Pęseta bipolarna, nieprzywierająca, izolowana, uchwyt prosty z 
bolcem naprowadzającym, końcowki zakrzywione do dołu, 
podłączenie na dwa płaskie wtyki, szerokośc bransz 2mm, dł. 
195mm

szt 1

26.
Pęseta bipolarna, nieprzywierająca, izolowana, uchwyt prosty z 
bolcem naprowadzającym, końcowki zakrzywione do dołu, 
podłączenie na dwa płaskie wtyki, szerokośc bransz 2mm, dł. 
220mm

szt 1

27.
Pęseta bipolarna, nieprzywierająca, izolowana, uchwyt prosty z 
bolcem naprowadzającym, końcowki zakrzywione do dołu, 
podłączenie na dwa płaskie wtyki, szerokośc bransz 1mm, dł. 
160mm

szt 2

28. Pęseta bipolarna, izolowana, bagnetowa, podłączenie na dwa 
płaskie wtyki, szerokość bransz 1mm, dł. 195mm szt 2

29.
Pęseta bipolarna, izolowana, bagnetowa, nie przywierająca, 
podłączenie na dwa płaskie wtyki, szerokość bransz 1mm, dł. 
195mm

szt 2



30. Pęseta bipolarna, izolowana, bagnetowa, podłączenie na dwa 
płaskie wtyki, szerokość bransz 2mm, dł. 195mm szt 1

31. Pęseta bipolarna, izolowana, bagnetowa, podłączenie na dwa 
płaskie wtyki, szerokość bransz 2mm, dł. 220mm szt 1

32.
Pęseta bipolarna, izolowana, prosta z bolcem naprowadzającym, 
podłączenie na dwa płaskie wtyki, szerokośc bransz 1mm, dł. 
195mm

szt 3

33.
Pęseta bipolarna, izolowana, prosta z bolcem naprowadzającym, 
podłączenie na dwa płaskie wtyki, szerokośc bransz 2mm, dł. 
195mm

szt 2

34.
Pęseta bipolarna, izolowana, prosta z bolcem naprowadzającym, 
podłączenie na dwa płaskie wtyki, szerokośc bransz 1mm, dł. 
220mm

szt 1

35.
Pęseta bipolarna, izolowana, prosta z bolcem naprowadzającym, 
podłączenie na dwa płaskie wtyki, szerokośc bransz 2mm, dł. 
220mm

szt 1

36.
Pęseta bipolarna, izolowana, uchwyt prosty z bolcem 
naprowadzającym, końcowki zakrzywione do dołu, podłączenie 
na dwa płaskie wtyki, szerokośc bransz 1mm, dł. 160mm

szt 2

37.
Pęseta bipolarna, izolowana, uchwyt prosty z bolcem 
naprowadzającym, końcowki zakrzywione do dołu, podłączenie 
na dwa płaskie wtyki, szerokośc bransz 2mm, dł. 180mm

szt 2

38. Przewód MF, bipolarny,do resektoskopu firmy K. Storz 
komatybiny z diatermią ERBIE VIO,  dł.3m. szt 2

39.

Laparoskopowy ewakuator dymu  wraz z filtrem, sterylny, 
pasywny, dedykowany do zabiegów laparoskopowych, w tym 
onkologicznych, z użyciem zaawansowanych technik 
elektrochirurgicznego preparowania tkanek i zamykania naczyń, 
do użytku przy pracy z energią monopolarną, bipolarną, 
ultradźwiekami i laserem, przepływ na poziomie 8 l/min, przy 
ciśnieniu 15 mmHg, kodowanie kolorystyczne, jednorazowego 
użytku, do podłączenia do trokara laparoskopowego za pomocą 
złącza LUER LOCK . Należy załączyć: Badania kliniczne 
potwierdzające skuteczność oferowanego systemu ewakuacji 
dymu podczas pracy w zabiegach laparoskopowych.

szt 5

40 Jednorazowy uchwyt monopolarny, z przewodem oraz wtyczką, 
elektroda powlekana silikonem. Uchwyt wyposażony w 3 
przyciski: cięcie, koagulacja oraz specjalny tryb pozwalający, w 

szt 5



zależności od szybkości preparowania, na uzyskanie 
zróżnicowanego poziomu koagulacji i cięcia przy zachowaniu 
hemostazy. Uchwyt wyposażony w suwak umożliwiający zmianę 
nastawów mocy (min.5 poziomów) ze sterylnego pola 
operacyjnego przez operatora, dł.przewodu min.3m. Uchwyt 
kompatybilny z diatermią Force Triad.

                                                   RAZEM        X
*Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe. 

Cena netto /wartość/ zadania Nr 2, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ............................................................................................. zł.
/słownie zł: ................................................................................................................................................................................................................................... /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 2, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z ......... % podatkiem VAT ................................................... zł. 
 /słownie zł: ……………………………………………………………………... ......................................................................................................................... /.

 .........................................     ...........................
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Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy
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