


















Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ 
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ZADANIE  2.  Igły doszpikowe 
 

Lp Opis przedmiotu zamówienia 
Nazwa producenta 

i numer 
katalogowy 

Jedn. 
wym.  Ilość 

Cena 
netto 

jednostki  

Warto ść 
Netto 

(obliczyć: 5 x 6) 

Stawka  
VAT 

% 

Kwota  
VAT 

(obliczyć: 7 x 8) 

Warto ść 
brutto 

(obliczyć: 7 + 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Igła doszpikowa dla dorosłych, automatyczne 
wkłucie doszpikowe; przewidziane dla osób 
powyżej 12 roku życia; jednorazowego 
użytku; jałowe; niepirogenne; nietoksyczne; w 
opakowaniu (gotowe do natychmiastowego 
użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i 
leków oraz przetaczania krwi; wkłucie 
doszpikowe posiadające (zgodnie z 
wymogami ustawy o wyrobach medycznych) 
etykiety w języku polskim w formie ulotki w 
opakowaniu zbiorczym. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu 
medycznego na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych. 
Parametr punktowany: termin ważności 
powyżej 3-5 lat – 1 pkt; termin ważności 3 lata 
– 0 pkt.: ………………….. (wpisać) 

Producent: 

……….……..…………. 
 

Numer katalogowy: 

…….…………..………. 

szt. 

 
 

150 
 
 

     

2. 

Igła doszpikowa dla dzieci, automatyczne 
wkłucie doszpikowe; przewidziane dla dzieci 
do 12 roku życia; jednorazowego użytku; 
jałowe; niepirogenne; nietoksyczne; w 
opakowaniu (gotowe do natychmiastowego 
użycia); z możliwością szybkiej infuzji płynów i 
leków oraz przetaczania krwi; wkłucie 
doszpikowe posiadające, zgodnie z 
wymogami ustawy o wyrobach medycznych, 
etykiety w języku polskim w formie ulotki w 
opakowaniu zbiorczym. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu 
medycznego na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych. 

Producent: 

……….……..…………. 
 

Numer katalogowy: 

…….…………..………. 

szt. 

 
 

100 
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Parametr punktowany: termin ważności 
powyżej 3-5 lat – 1 pkt; termin ważności 3 lata 
– 0 pkt.: ………………….. (wpisać) 

Razem:   XX   

 
 

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.  
Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
Punkty za termin wa żności: …………. pkt. (wpisać). Maksimum do uzyskania w tym zadaniu: 2 pkt. 

 

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać) 

 
 
 

                                                                               ....................................................................................................... 
                                                                                                              data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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ZADANIE 3.  Igły medyczne i kaniule 
 
 

Lp Opis przedmiotu zamówienia Nazwa producenta i 
numer katalogowy 

Jedn. 
wym.  Ilość 

Cena 
netto 

jednostki  

Warto ść 
Netto 

(obliczyć: 5 x 6) 

Stawka  
VAT 

% 

Kwota  
VAT 

(obliczyć: 7 x 8) 

Warto ść 
brutto 

(obliczyć: 7 + 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Igły sterylne j.u. 0,5 – 0,9 drożne, nie 
pirogenne, nietoksyczne; pojedynczo 
pakowane – 100 sztuk w pudełku; ostre, z 
nasadką do strzykawek Luer, silikonowane. 
czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden 
rozmiar oraz wyrażny numer rozmiaru na 
przynajmniej jedej ściance pudełka 

Producent: 
……….……..…………. 

Numer katalogowy: 
…….…………..………. 

op. 1 000      

2. 

Igły sterylne j.u. 1,2 drożne, nie pirogenne, 
nietoksyczne; pojedynczo pakowane – 100 
sztuk w pudełku; ostre, z nasadką do 
strzykawek Luer, silikonowane. czytelnie 
oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar 
oraz wyrażny numer rozmiaru na 
przynajmniej jedej ściance pudełka 

Producent: 
……….……..…………. 

Numer katalogowy: 
…….…………..………. 

op. 500      

3. 

Igły jednorazowe bezpieczne, ostre, 
sterylne, zintegrowana osłona 
zabezpieczająca przed zakłuciem w kolorze 
odpowiadającym rozmiarowi igły; aktywacja 
mechanizmu zabezpieczającego jednym 
palcem, lub o powierzchnię płaską 
bezpośrednio po iniekcji; dwupunktowa 
blokada osłony zabezpieczającej; 
opakowanie papier - folia. Rozmiar 0,3 mm - 
1,2 mm; opakowanie a' 100 szt. 

Producent: 
……….……..…………. 

Numer katalogowy: 
…….…………..………. 

op. 500      

4. Koreczki do kaniul  

Producent: 
……….……..…………. 

Numer katalogowy: 
…….…………..………. 

szt. 600      
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5. 

Sterylna kaniula bezpieczna do 
długotrwałego podawania płynów i leków, z 
automatycznie zamykającym się 
zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z 
kaniuli, z dodatkowym portem do iniekcji 
zabezpieczonym okrągłym koreczkiem, 
wykonana z biokompatybilnego poliuretanu 
nowej generacji (potwierdzone badaniami 
klinicznymi lub laboratoryjnymi dołączonymi 
do oferty). Kaniule posiadające minimum 4 
paski kontrastujące w promieniach RTG. 
Posiadające zatyczkę z filtrem 
hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną 
zabezpieczającym przed wypływem krwi w 
momencie wkłucia;  nazwa producenta lub 
nazwa własna kaniuli umieszczona 
bezpośrednio na kaniuli, wyrób nie może 
zawierać w składzie ftalanów. Bez 
dodatkowego, bocznego otworu na końcu 
cewnika kaniuli. Na opakowaniu każdej 
kaniuli widoczna data ważności, rozmiar 
oraz przepływ.  Dostępne w następujących 
rozmiarach:         
22G (niebieski), długość 25 mm, przepływ 
36 - 42 ml/min.                                                                   
20G (różowy) długość 32 - 33 mm, przepływ 
61 - 67 ml/min.                                                                               
18G (zielony) długość 32 - 33 mm, przepływ 
103 ml/min.  
18G (zielony) długość 45 mm, przepływ 96-
103 ml/min. 
17G (biały) długość 45 mm, przepływ 128 - 
133 ml/min.                                                        
16G (szary) długość 45 - 50 mm, 
przepływ196 - 236 ml/min.                                                        
14G (pomarańczowy) długość 45 - 50 mm, 
przepływ 270 - 343 ml/min.                                                                                                                                                   

Producent: 
……….……..…………. 

Numer katalogowy: 
…….…………..………. 

szt. 40 000      
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6. 

Sterylna kaniula   do długotrwałego 
podawania płynów i leków, z dodatkowym 
portem do iniekcji zabezpieczonym 
okrągłym koreczkiem, wykonana z teflonu 
lub z biokompatybilnego poliuretanu nowej 
generacji, widoczna w promieniach USG.  
Posiadające zatyczkę z filtrem 
hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną 
zabezpieczającym przed wypływem krwi w 
momencie wkłucia; nazwa producenta lub 
nazwa własna kaniuli umieszczona 
bezpośrednio na kaniuli, wyrób nie może 
zawierać w składzie ftalanów. Bez 
dodatkowego, bocznego otworu na końcu 
cewnika kaniuli. Na opakowaniu każdej 
kaniuli widoczna data ważności, rozmiar 
oraz przepływ. Dostępne w następujących 
rozmiarach:                                   
22G (niebieski), długość 25 mm, przepływ 
31 - 42 ml/min.                                                                   
20G (różowy) długość 32 - 33 mm, przepływ 
54 - 67 ml/min.                                                                               
18G (zielony) długość 32 - 33 mm, przepływ 
80 - 103 ml/min  
18G (zielony) długość 45 mm, przepływ 80 - 
103 ml/min. 
17G (biały) długość 45 mm, przepływ 125 - 
133 ml/min.                                                        
16G (szary) długość 45 - 50 mm, przepływ 
180 - 236 ml/min.                                                    
14G (pomarańczowy) długość 45 - 50 mm, 
przepływ 270 - 343 ml/min. 

Producent: 
……….……..…………. 

 
Numer katalogowy: 

…….…………..………. 

szt. 110 000      
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7. 

Zestaw do centralnego wkłucia z dostępu 
obwodowego j.u., nie pirogenny, 
nietoksyczny, sterylny; składajacy się z 
cewnika centralnego, jedno-światłowego; 
wprowadzenie metodą Selingera; wykonany 
z poliuretanu mięknącego w temperaturze 
ciała; zawierający zestaw do wprowadzania 
oraz uchwyt do mocowania na skórze, 
cewnik widoczny w RTG; zestaw 
umieszczony na tacy 

Producent: 
……….……..…………. 

Numer katalogowy: 
…….…………..………. 

szt. 50      

8. 
Igły do wstrzykiwaczy insuliny w rozmiarach 
5 i 8 mm pakowane po 100 szt. 

Producent: 
……….……..…………. 

Numer katalogowy: 
…….…………..………. 

op. 20      

9. 

Zestaw do nakłucia osierdzia.                                                                                        
Skład zestawu: kateter 6, 7F dług. 30 cm; 
igła prosta - 70mm; prowadnik 0,38"" typ 
Jx48 cm; strzykawka 10 ml 

Producent: 
……….……..…………. 

Numer katalogowy: 
…….…………..………. 

szt. 5      

10. 

Kaniula pobierająca do wielokrotnego 
pobierania medykamentów z butelek, z 
łącznikiem typu Luer lock i filtrem 
bakteryjnym 0,45 u; sterylna; bezlateksowa. 

Producent: 
……….……..…………. 

Numer katalogowy: 
…….…………..………. 

szt. 50      

Razem:   XX   
 

W celu zachowania pełnej kompatybilno ści, Zamawiaj ący wymaga zaoferowania w pozycji nr 4-6, sprz ętu medycznego tego samego producenta.  
 

 

Dostawa w terminie: 1-4 dni roboczych – 1 pkt; 5-7 dni roboczych – 0 pkt.  
 

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

Szkolenie personelu z zakresu zapobiegania i post ępowania z ostrymi narz ędziami, potwierdzone certyfikatem: ………….. (wpisać: TAK/NIE) 

 

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać) 
 
 
 

                                                                               ....................................................................................................... 
                                                                                                              data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 


