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PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA ( UMOWY ) 
Zadanie Nr 2 –  Akcesoria jednorazowe do zabiegów operacyjnych

L. p.
Producent

Nr kat.
Przedmiot zamówienia J. m. Ilość

Cena
jednostkowa

netto */
zł, gr.

Wartość netto
zł, gr.

VAT
%

Wartość brutto
 zł, gr.

Minimalna ilość
sztuk w

opakowaniu
(ilość/jedno

opakowanie) 

1

Torebka na płyny w kształcie stożka z przezroczystej folii polietylenowej o 
gramaturze 65g/m2 w kształcie stożka o wym. 50x50cm. Torebka z 
filtrem/sitkiem w dolnej, wewnętrznej części, usztywnieniem/kształtką 
metalową w górnym brzegu, portem do odsysania treści w dolnej części 
worka, którego budowa umożliwia dopasowanie drenów o róznej średnicy.
Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek 
typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Opakowanie zewnętrzne PAPIER-
FOLIA. Sterylizowane radiacyjnie 

szt 2 000

2

Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210x110cm: warstwa 
zewnętrzna – włóknina  o gramaturze 22g/m2, warstwa wewnętrzna – poliester
o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi 
przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; wyrób medyczny 
zgodny zgodny z normą 13795:2011, niepalny; możliwość podgrzewania w 
cieplarce w temp. 50oC

szt 1 500

3

Sterylna kieszeń jednokomorowa na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm 
wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiająca umocowanie kieszeni. 
Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Opakowanie folia-
papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety 
samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie
samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data 
ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana 
podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. 

szt 1 000

4 Sterylna kieszeń dwukomorowa na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm 
wyposażona w taśmę samoprzylepną umożliwiająca umocowanie kieszeni. 
Lewa kieszeń o wymiarach 15cm x 30cm, prawa kieszeń o wymiarach 25cm x
30cm. Wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. 
Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania 

szt 1 000



oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na 
każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer
ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona 
pakowana podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy 

5

Sterylna torba do zbiórki płynów o wymiarach 50cm x 60cm wyposażona w 
taśmę samoprzylepną umożliwiająca umocowanie torby. Wykonana z 
przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Opakowanie folia-papier 
wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety 
samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie
samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data 
ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Osłona pakowana 
podwójnie, poprzez dodatkowe zapakowanie w woreczek foliowy. 

szt 1 000

RAZEM X 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: ............................................................................................................................................................................................................................................................ /.

 
.........................................

 
............................

 
…..........................................................

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy


	...................................... Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

