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Przedmiot Zamówienia (UMOWY)
zadanie Nr 3 – Endostaplery 

L. p. Producent
Nr kat. Przedmiot zamówienia Jednostka 

miary Ilość  
Cena jednostkowa

netto */
zł, gr.

Wartość netto
zł, gr.

VAT
%

Wartość  
 brutto 
zł., gr.

Wielkość opakowania 
(najmniejsza ilość w jednym 

opakowaniu)/ jedno 
opakowanie

1. Imadło do szycia i wiązania w laparoskopii z 
przekładaną igłą, średnica 10 mm, jednorazowe szt 1

2. Ładunek do imadła do szycia i wiązania 
laparoskopowego, nić wchłaniana szt 12

3. Ładunek do imadła do szycia i wiązania 
laparoskopowego, nić niewchłaniana szt 12

4.

Rękojeść do staplera laparoskopowego 
jednorazowego użytku do minimum 20 użyć, 
długość robocza 15-16 cm,obrotowy 360°, z 
możliwością zginania do min. 45°,średnica 
trzonu 12 mm, wspólna dla ładunków 30 mm, 
45 mm i 60 mm

szt 9

5.
Ładunek z nożem do staplera 
laparoskopowego,jednorazowego użytku 
długości 60 mm z możliwością zginania do 
45°, wysokość  zszywek od wewnątrz 2,0 – 2,5 
– 3,0 mm do tkanki naczyniowo-średniej.

szt 6

6.
Ładunek z nożem do staplera 
laparoskopowego,jednorazowego użytku 
długości 60 mm z możliwością zginania do 
45°, wysokość  zszywek od wewnątrz 3,0 – 3,5 
– 4,0 mm do tkanki  śrenio-grubej.

szt 12



7.
Ładunek z nożem do staplera 
laparoskopowego,jednorazowego użytku 
długości 45 mm z możliwością zginania do 
45°, wysokość  zszywek od wewnątrz 2,0 – 2,5 
– 3,0 mm do tkanki  naczyniowo-średniej.

szt 6

8.
Ładunek z nożem do staplera 
laparoskopowego,jednorazowego użytku 
długości 45 mm z możliwością zginania do 
45°, wysokość  zszywek od wewnątrz 3,0 – 3,5 
– 4,0 mm do tkanki  średnio-grubej.

szt 6

9.
Ładunek  do staplera laparoskopowego z 
możliwością zginania ,jednorazowego użytku 
długości 45 mm, wysokość  zszywki  do 
naczyń 2,5 mm.

szt 6

10.
Ładunek do staplera laparoskopowego   z 
możliwością zginania 60 mm ,wysokość 
zszywki  3,5 mm,tworzy dwie potrójne linie 
zszywek, nowy nóż w każdym ładunku.

szt 12

11.
Ładunek do staplera laparoskopowego   z 
możliwością zginania 60 mm ,wysokość 
zszywki  4,8 mm,tworzy dwie potrójne linie 
zszywek, nowy nóż w każdym ładunku.

szt 12

12

Ładunek do staplera laparoskopowego, 
długość 60mm do tkanki średnio grubej z 
nożem, 3 wysokości zszywek tytanowych 3,0-
3,5-4,0 z zagiętym końcem kowadełka, z 
możliwością podłączenia sondy do 
przeprowadzenia staplera wokół tkanki

szt 12

13

Kleszczyki laparaskopowe do preparowania, 
uszczelniania i rozdzielania naczyń, pęczków 
tkankowych, długość 37 cm, średnica 5mm, 
długość koaguowanej tkanki 20mm, długość 
cięcia 18mm. Bransze zagięte, jedna z nich 
ruchoma. Aktywowanie ręczne lub nożne z 
wbudowanym nożem przewodem obracanym 
trzonem kompatybilne z generatorem 
Forcetriad.

szt 6

14 Kleszczyki laparaskopowe do preparowania, 
uszczelniania i rozdzielania nacczyń, pęczków 
tkankowych, długość 23 cm, średnica 5mm, 

szt 6



długość koaguowanej tkanki 20mm, długość 
cięcia 18mm. Bransze zagięte, jedna z nich 
ruchoma. Aktywowanie ręczne lub nożne z 
wbudowanym nożem przewodem obracanym 
trzonem kompatybilne z generatorem 
Forcetriad.

15

Narzędzie do uszczelnianiai rozdzielania 
naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie 
zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 
17-18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki 
o długości 35-37 mm zakrzywione pod kątem 
14 stopni, uruchamianie systemu zamykania 
naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, 
szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z 
wbudowanym przewodem, kompatybilny z 
generatorem Forcetriad.

szt 6

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

Cena netto /wartość/ zadania Nr 3, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ................................................................................................... zł.
/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................ /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 3, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z .............................. % podatkiem VAT ................................ zł. 
/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................ /.       

     

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

                                                                          


