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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Zadanie nr 1. Zestawy do żywienia pozajelitowego (CPV 33.69.25.10-5)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. 
Zestaw do żywienia pozajelitowego typu DI MIX Eva z przewodami i workiem o 
pojemności 3l  

80 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 2. Szkiełka, nożyki mikrotomowe (CPV 33.14.10.00-0; 33.14.14.11-4)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 
Szkiełka podstawowe szlifowane z matowym brzegiem 76 x 26mm x 1mm 

/opakowanie = 50 sztuk/ 
600 op. 

2. Szkiełka podstawowe szlifowane 76 x 26mm x 1mm /opakowanie = 50 sztuk/ 300 op. 

3. Szkiełka podstawowe SuperfrostPlus /opakowanie = 72 sztuki/ 30 op. 

4. Szkiełka nakrywkowe 22 x 22mm /opakowanie = 100 sztuk/ 200 op. 

5. Szkiełka nakrywkowe 24 x 40mm /opakowanie = 100 sztuk/ 300 op. 

6. Szkiełka nakrywkowe 24 x 60mm /opakowanie = 100 sztuk/ 200 op. 

7. 

Nożyki mikrotomowe do rutynowego skrawania, możliwość skrojenia jednym 

nożem od kilku do kilkunastu bloczków (od co najmniej 8 bloczków do 15 

bloczków), możliwość montażu w mikrotomie obrotowym i saneczkowym. 
Opakowanie = 50 sztuk 

20 op. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 

opakowanie. 
 

Zadanie nr 3. Piłki i pętle druciane (CPV 33.14.10.00-0)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. 
Piłka druciana typu Gigli, skręcana z 6 drutów, średnica: 1,4mm, długość: 
500mm, pakowana a 5 sztuk w opakowaniu 

120 szt. 

2. 
Pętla druciana do zabiegów laryngologicznych, o średnicy 0,4mm i rozmiarach: 

49mm (długość) i 35mm (szerokość), pakowana a 100 sztuk w opakowaniu 
400 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 4. Pojemniki do drenażu ran (CPV 33.14.16.42-2)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. 
Pojemnik do drenażu ran o pojemności 350ml–400ml sterylny, opakowanie folia 

- papier 
3 000 szt. 

2. 
Pojemnik do drenażu ran o pojemności 200ml sterylny, opakowanie folia - 
papier 

4 000 szt. 

3. 
Pojemnik do drenażu ran o pojemności 600ml sterylny, opakowanie folia - 

papier 
1 000 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 

Zadanie nr 5. Kaniule nosowe (CPV 33.14.10.00-0)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. 

Kaniula do tlenoterapii mikroprzepływowej przez nos dla dorosłych do 

przepływów do 6l/min., z przewodem tlenowym długości 500cm. Zakładane 

stożkowe wąsy dla poprawy komfortu pacjenta, zakładane na uszy. Przewód 
tlenowy odporny na zgniatanie, bez zawartości lateksu 

150 szt. 

2. 

Kaniula nosowa dla dorosłych do przepływów do 6l/min., z przewodem 

tlenowym długości 800cm. Zakładane stożkowe wąsy dla poprawy komfortu 
pacjenta, zakładane na uszy. Przewód tlenowy odporny na zgniatanie, bez 

75 szt. 
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zawartości lateksu 

3. 

Kaniula nosowa dla dorosłych do przepływów do 6l/min., z przewodem 
tlenowym długości 1000cm. Zakładane stożkowe wąsy dla poprawy komfortu 

pacjenta, zakładane na uszy. Przewód tlenowy odporny na zgniatanie, bez 

zawartości lateksu 

50 szt. 

4. 

Kaniula nosowa dla dorosłych do przepływów do 6l/min., z przewodem 

tlenowym długości 1500cm. Zakładane stożkowe wąsy dla poprawy komfortu 

pacjenta, zakładane na uszy. Przewód tlenowy odporny na zgniatanie, bez 
zawartości lateksu 

50 szt. 

5. 

Kaniula nosowa dla dorosłych do przepływów do 8l/min., z przewodem 
tlenowym długości 1500cm. Zakładane stożkowe wąsy dla poprawy komfortu 

pacjenta, zakładane na uszy. Przewód tlenowy odporny na zgniatanie, bez 

zawartości lateksu 

50 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 

Zadanie nr 6. Zestawy do nakłucia klatki piersiowej (CPV 33.14.10.00-0)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. 

Zestaw do nakłucia  klatki  piersiowej  w  celu  odbarczenia  odmy, używany  do 

aspiracji wysięków w obrębie jamy opłucnej.  

Skład zestawu: 
- worek do zbiórki odprowadzanych płynów  o pojemności  2000ml  z  zastawką 

przeciwzwrotną i odpływem, skalowany co 100ml, 
- strzykawka o pojemności 60ml,  

- trio igieł o długości 55mm (14G, 16G i 19G),  

- dostępne w wersji manualnej (Toraset)  ze  szczelnym  kranikiem  trójdrożnym 
na drenie odprowadzającym lub w wersji automatycznej (Tormatic)wyposażonej 

w trójdrożny zawór przeciwzwrotny na drenie  odprowadzającym, zapobiegający 
cofaniu się płynów,  

- wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu,  
- opakowanie podwójne – zewnętrzne: papier-folia, wewnętrzne: folia 

1 000 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 7. Szczoteczki cytologiczne, ustniki (CPV 33.14.10.00-0)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 

Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe jednorazowego użytku:  

Ø 2,0mm długość włosa, długość całej szczotki: 1150mm. Szczoteczka nie może 

być zakończona kuleczką 

2 000 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 8. Ustniki (CPV 33.14.10.00-0)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 
Ustniki jednorazowe z większymi otworami centralnym i bocznym z miękkim 

paskiem ułatwiającym mocowanie, z możliwością podłączenia do tlenu 
2 000 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 9. Kasety do krwi i płynów infuzyjnych (CPV 33.14.10.00-0)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 
Kaseta standardowa do krwi i płynów infuzyjnych dla przepływów do 
400ml/min.  

15 szt. 

2. Kaseta do krwi i płynów infuzyjnych dla przepływów do 800ml/min.  20 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 10. Dreny do irygacji (CPV 33.14.16.40-8)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. Dren do irygacji współpracujący z pompą Cool Flow, sterylny 150 szt. 
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W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 

Zadanie nr 11. Maski ochronne z zaworem oddechowym (CPV 33.14.10.00-0)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 

Podwójnie atestowana półmaska filtrująca z osłoniętym zaworem oddechowym, 
pomagająca chronić pracownika opieki medycznej poprzez zmniejszenie 

narażenia na zawieszone w powietrzu cząstki (bioaerozole, pyły, pary) i przed 
rozbryzgami płynów, a pacjenta przed powietrzem wydychanym przez 

pracownika opieki medycznej. Maska spełniająca jednocześnie standardy klasy 

ochrony FFP3 normy EN 149:2001 i klasy II R normy EN 14683:2005 dla masek 
chirurgicznych. 

Składana 3-panelowa konstrukcja dopasowująca się do różnych kształtów 
twarzy, dostosowująca się do ruchów twarzy podczas mówienia,  odporna na 

zapadanie się: idealna do pracy w gorącym i wilgotnym środowisku. 
Wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym, niskim profilu, idealnie 

dopasowująca się do kształtu nosa i konturów oczu, zapewniając dobre pole 

widzenia i kompatybilność z goglami i okularami ochronnymi. Tłoczony panel 
górny ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza 

przez górną część maski zmniejszając parowanie okularów i gogli. 
Zawór oddechowy efektywnie likwidujący nagromadzone ciepło, zapewniając 

przyjemne uczucie chłodu i bardziej komfortowe użytkowanie, odprowadzający 

wydychane powietrze, zmniejszając ryzyko parowania okularów. Taśma 
nagłowia utrzymująca szczelne przyleganie półmaski do twarzy, kolor taśmy 

określa klasę ochrony - czerwony: FFP3 zgodnie z normą EN 
149:2001+A1:2009. Pakowana indywidualnie 

600 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 12. Elektrody do termoablacji i termoresekcji (CPV 31.71.11.40-6)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 
Elektrody do termoablacji kompatybilne z generatorem Rita o średnicy pola 

ablacji do 4 i 7cm średnicy (do wyboru przez Zamawiającego) 
5 szt. 

2. 
Elektrody do termoresekcji kompatybilne z generatorem Rita w rozmiarze 10cm 

i 6cm (do wyboru przez Zamawiającego) 
5 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 13. Papierowe materiały jednorazowego użytku do systemu usuwania odpadów 

(CPV 33.77.20.00-2)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 
Kaczka jednorazowego użytku o parametrach: długość: 250mm, szerokość: 
115mm, wysokość: 115mm, pojemność: 800ml  

20 000 szt. 

2. 
Basen jednorazowego użytku o parametrach: długość: 383mm, szerokość: 
300mm, wysokość: 95mm, pojemność: 2l  

5 000 szt. 

3. 
Miska nerkowata jednorazowego użytku o parametrach: długość: 250mm, 

szerokość: 136mm, wysokość: 45mm, pojemność: 0,7l  
60 000 szt. 

4. Miska okrągła jednorazowego użytku o pojemności 3l 14 000 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 14. Kasetki histopatologiczne (CPV 33.14.00.00-3)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 

Kasetka histopatologiczna do zatapiania bloczków parafinowych: 
-  zamykana z podłużnymi prostokątnymi otworkami,  

- przeznaczona do materiałów klinicznych o stosunkowo dużych wymiarach, 

- wykonana z polimeru zapewniającego odporność na związki chemiczne 
używane w procesach histopatologicznych,  

- z zamknięciem, nie  wymagająca użycia wieczek metalowych,  
-wielkość otworów przepływowych ma zapewnić maksymalną wymianę płynów 

20 000 szt. 
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oraz wysoki stopień przepojenia, 
- powinna posiadać powierzchnie przeznaczoną do opisywania, 

- w różnych kolorach w zależności od potrzeb 

2. 

Kasetka histopatologiczna do zatapiania bloczków parafinowych: 
-  zamykana z małymi kwadratowymi otworkami,  

- przeznaczona do materiałów klinicznych o bardzo małych wymiarach, 
- wykonana z polimeru zapewniającego odporność na związki chemiczne 

używane w procesach histopatologicznych, 

- z zamknięciem, nie  wymagająca użycia wieczek metalowych, 
- wielkość otworów przepływowych ma zapewnić maksymalną wymianę płynów 

oraz wysoki stopień przepojenia, 
- powinna posiadać powierzchnie przeznaczoną do opisywania, 

- w różnych kolorach w zależności od potrzeb 

14 000 szt. 

3. 

Kasetka histopatologiczna do zatapiania bloczków parafinowych: 
- zamykana z małymi okrągłymi otworkami wewnętrznie oddzielona na dwie 

odseparowane komory, 
- wykonana z polimeru zapewniającego odporność na związki chemiczne 

używane w procesach histopatologicznych, 

- z zamknięciem, nie  wymagająca użycia wieczek metalowych, 
- wielkość otworów przepływowych ma zapewnić maksymalną wymianę płynów 

oraz wysoki stopień przepojenia, 
- powinna posiadać powierzchnie przeznaczoną do opisywania, 

- w różnych kolorach w zależności od potrzeb 

10 000 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 15. Klipsownice automatyczne (CPV 33.14.00.00-3)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 
Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem 
klipsów małych (min. 20 sztuk) do chirurgii otwartej  

350 szt. 

2. 
Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem 

klipsów średnich (min. 20 sztuk) do chirurgii otwartej  
300 szt. 

3. 
Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem 

klipsów dużych (min. 20 sztuk) do chirurgii otwartej 
50 szt. 

4. 
Klipsownica automatyczna 23-25cm jednorazowego użytku z magazynkiem 
klipsów średnio-dużych (min. 20 sztuk) do chirurgii otwartej 

30 szt. 

Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 15 znajdują się w załączniku nr 1A-

15 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 16. Końcówki do noża harmonicznego (CPV 33.14.00.00-3)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 

Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego  - długość ramienia: 36cm, 

średnica: 5mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną 
powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski 

aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią 
tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie 

instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i 
zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla 

użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt 

uchwytu pistoletowy 

6 szt. 

2. 

Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długości 17cm. Końcówka 

posiada dwa przyciski aktywujące max. i min. Końcówka z wbudowaną 

adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie 
i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi 

modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały 
dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, 

możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm 

4 szt. 
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3. 

Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją 
ręczną, zamykające naczynia do 7mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną 

technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt 
pistoletowy, zakrzywione bransze robocze długości 38mm, długość ramienia: 

20cm. Rotacja pełna 360°. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod 

drugim (górny niebieski aktywuje energie dolny szary uruchamia nóż). 
Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia 

24 szt. 

4. 

Dzierżawa kompaktowego generatora do cięcia i koagulacji tkanek miękkich 

wraz z konektorem. Skład zestawu: 
a) kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na 

technologii noża harmonicznego oraz zaawansowanej technologii 
energii bipolarnej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym 

uniwersalnym magnetycznym gniazdem automatycznie rozpoznającym 
rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj technologii i 

parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem 

ciekłokrystalicznym (panel dotykowy), 
b) konektor umożliwiający podłączenie kompatybilnych przetworników 

piezoelektrycznych do kompaktowego generatora 

1 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 17. Staplery laparoskopowe proste (CPV 33.14.00.00-3)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. Stapler laparsokopowy prosty jednorazowego użytku 35mm 3 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 18. Narzędzie laparoskopowe do fiksacji siatki przepuklinowej (CPV 33.14.00.00-3)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. Narzędzie laparoskopowe do fiksacji siatki przepuklinowej 3 szt. 

Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 18 znajdują się w załączniku nr 1A-

18 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 19. Klipsownice automatyczne (CPV 33.14.00.00-3)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. Klipsownica laparoskopowa automatyczna 5mm 40 szt. 

2. Klipsownica laparoskopowa automatyczna 10mm 150 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 20. Zestaw do wertebroplastyki (CPV 33.19.00.00-8)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. Zestaw do wertebroplastyki 15 zestawów 

Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 20 znajdują się w załączniku nr 1A-
20 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 
W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw. 

 
Zadanie nr 21. Dekompresor (CPV 33.10.00.00-1)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. Dekompresor 8 szt. 

Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 21 znajdują się w załączniku nr 1A-
21 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
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W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 

Zadanie nr 22. Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej 
protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego (CPV 33.18.41.00-4)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. 
Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej 

protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego 
8 zestawów 

Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 22 znajdują się w załączniku nr 1A-
22 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 
W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw. 

 
Zadanie nr 23. Proteza kości czaszki (CPV 33.18.41.00-4)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. Proteza kości czaszki* 15 szt. 

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru asortymentu w zależności od 
potrzeb Szpitala 

 
Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 23 znajdują się w załączniku nr 1A-

23 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 
Zadanie nr 24. Klatki międzytrzonowe lędźwiowe typu PLIF z mechanizmem pozwalającym na 

odtwarzanie lordozy (CPV 33.18.41.00-4)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. 
Klatki międzytrzonowe lędźwiowe typu PLIF z mechanizmem pozwalającym na 
odtwarzanie lordozy 

17 zestawów  
(po 2 szt.) 

Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 24 znajdują się w załączniku nr 1A-

24 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw. 
 

Zadanie nr 25. Klatka typu TLIF wykonany z PEEK (CPV 33.18.41.00-4)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość  

1. Klatka TLIF wykonana z PEEK 12 szt. 

Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 25 znajdują się w załączniku nr 1A-

25 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
 

Zadanie nr 26. Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej (CPV 33.18.31.00-7)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. 

Dystraktor podniebienny tytanowy, jednoczęściowy, mocowany na podniebieniu 

za pomocą 2 samowiercących śrub tytanowych oraz śrub blokujących; w 
rozmiarze 14, 16, 18, 20mm do wyboru operatora w trakcie zabiegu  

20 szt. 

2. Śruba blokująca do dystraktora podniebiennego  20 szt. 

3. Śruba mocująca do dystraktora podniebiennego  40 szt. 

4. Klucz dla pacjenta do rozkręcania dystraktora podniebiennego  20 szt. 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 
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Zadanie nr 27. Implanty do chirurgii szczękowo-twarzowej (CPV 33.18.31.00-7)     

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość 

1. Płytka tytanowa prosta 16-oczkowa, profil 1mm, system 2,0 30 szt. 

2. 
Płytka tytanowa  4 i 6-oczkowa z mostem 9mm i 12mm, profil 1mm i 0,7mm, 
system 2,0 

5 szt. 

3. Płytka tytanowa kształt Y, T, profil 1mm, system 2,0 15 szt. 

4. 
Płytka tytanowa kształt L 2/2 oczka z mostem 9mm i 12mm, profil 1mm i 

0,7mm, system 2,0 
5 szt. 

5. 
Płytka tytanowa kształt L 3/3 oczka z mostem 15mm i 12mm, profil 1mm, 

system 2,0 
5 szt. 

6. 
Płytka tytanowa  zakrzywiona pod oczodół 6 i 8 otworów, profil 1mm, system 
2,0 

5 szt. 

7. Płytka tytanowa prosta 20 otworów, profil 1mm i 0,7mm, system 2,0 15 szt. 

8. Płytka tytanowa trapezowa 4-oczkowa i 9-oczkowa, profil 1mm, system 2,0 6 szt. 

9. 
Płytka tytanowa ortognatyczna sagitalna, profil 0,8mm i 0,9mm i 1,0mm, 

system 2,0 
3 szt. 

10. 
Płytka tytanowa  ortognatyczna do żuchwy prosta 4 i 6-oczkowa z oznaczeniami 
laserowymi, profil 1mm, system 2,0 

10 szt. 

11. 
Płytka tytanowa ortognatyczna kształt x 6 otworów z mostem 5mm i 10mm, 

profil 1mm, system 2,0 
2 szt. 

12. 
Płytka tytanowa do plastyki bródki  z mostem 3mm, 5mm, 7mm i 10mm, profil 

0,6mm, system 2,0 
10 szt. 

13. Płytka tytanowa ortognatyczna prosta 4 i 8 oczek, profil 0,7mm, system 1,5 6 szt. 

14. 

Płytka tytanowa ortognatyczna, kształt L wyprofilowana anatomicznie  do części 

środkowej 4-oczkowa z mostem 3mm i 5mm oraz i 6-oczkowa z mostem 5mm i 
6mm, profil 0,7mm, system 1,5 

10 szt. 

15. 
Płytka tytanowa ortognatyczna kształt L wyprofilowana anatomicznie do części 
bocznej 4-oczkowa i 6-oczkowa, profil 0,7mm, system 1,5 

10 szt. 

16. 
Płytka tytanowa ortognatyczna Y 5-oczkowa bez mostu i 7-oczkowa z mostem 

5mm i 10mm, profil 0,7mm, system 1,5 
2 szt. 

17. 
Płytki tytanowe ortognatyczne wyprofilowane 8 oczek, anatomicznie do Lefort 1, 
most dogięty pod kątem, długość mostu: 3mm i 5mm i 7mm i 9mm i 11mm, 

system 1,5 

15 szt. 

18. Suwak do płytki ortognatycznej sagitalnej, okrągły długość: 8mm 2 szt. 

19. 
Śruby tytanowe korowe profil 2,0 długość: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 
21, 23mm 

600 szt. 

20. Śruby tytanowe korowe profil 2,0 samowiercące 5, 6, 7, 8, 9, 11mm 750 szt. 

21. Śruby tytanowe korowe pomocnicze profil 2,3 długość: 5 i 7mm 50 szt. 

22. Śruby tytanowe korowe profil 1,5 długości: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11mm 10 szt. 

23. Śruby tytanowe korowe profil 1,5 samowiercące, długości: 4, 5, 6, 7, 9mm 10 szt. 

24. Śruby tytanowe korowe pomocnicze profil 1,8 długości: 5, 7mm 10 szt. 

Wymagane parametry/warunki techniczne dla zadania nr 27 znajdują się w załączniku nr 1A-
27 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 


