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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zadanie Nr 1 oprzyrządowanie do diatermii Valleylab PCV 33.16.90.00-2, 33.16.00.00-9, 

33.16.10.00-6 

L.p. Opis przedmiotu dostawy 

Ilość 
sztuk  

w skali  

12 m-cy 

1. 

Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową pokrytą warstwą silikonu, trzema przyciskami 

cięcia, koagulacją i trybem Valleylab pozwalającym na jednoczesne cięcie z koagulacją 
przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy  

z uchwytu, przewodem a długości 4,6m, złączem kompatybilnym z generatorem Force 

Triad 

200 

2. 

Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, cieciem 

 i koagulacją, przełącznikiem kołyskowym , przewodem o dł. 4,6m  kompatybilny  

z generatorem Force Triad 

8 

3. 

Elektroda powrotna dla pacjentów dorosłych z klejem elektro przewodzącym oraz 

dzielonym stykiem szerokości 4 cm , wyposażona w system kontroli  jakości styku 
kompatybilny z systemem Rem generatora Valleylab 

1 500 

4. 
Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem mocującym kompatybilny z 

generatorem Force Triad 
6 

5. 
Przedłużenie elektrody prostej wielorazowego użytku dł. całkowita 13 cm, długość 
robocza 10,2 cm,  średnica trzonka 2,4 mm 

10 

6. 
Elektroda laparoskopowa pełna , haczyk płaski ,,L” dł. 36 cm, średnica trzonu 2,4 mm, 
zgodność z portem laparoskopowym 5 mm, izolowany pełny korpus 

10 

7. 

Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych,  

dł. 37 cm, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany 
o 335°, zakrzywione szczęki typu Meryland kompatybilny z generatorem Force Triad 

30 

8. 
Narzędzie ultradźwiękowe do preparowania dł. 37 cm, średnica trzonu 5 mm, 

aktywowany ręcznie z możliwością cięcia, bezprzewodowy, z obracanym trzonem 
50 

9. 

Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych dł. elektrody  
16-17 mm,  kąt rozwarcia szczęk 28°, z wbudowanym nożem , aktywowany ręcznie lub 

nożnie dł. 18-19cm z przewodem, kompatybilny z systemem zamykania naczyń do 7mm 
włącznie w generatorze Force Triad 

50 

10. 

Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość  

23 cm, średnica trzonu 5mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany  
o 350°, zakrzywione szczęki typu Maryland, kompatybilne z generatorem Force Triad 

20 

11. 

Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków 

tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 cm, 
dł. 18cm, trzon obracany o 180°, szczeki zakrzywione pod kątem  14°, uruchomienie 

systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym 
nożem , narzędzie z wbudowanym przewodem kompatybilne z generatorem Force Triad 

30 

12. 
Penseta prosta dł. 22cm, zakończenie szerokości 1 mm, złącze dwubolcowe (wtyki 

płaskie) 
8 

13. 
Przewód wielorazowy  do pensety bipolarnej z włącznikem nożnym, złącze dwubolcowe 

kompatybilne z generatorem Valleylab, dł 4,5m 
10 

14. Wielorazowy generator ultradźwiękowy, obsługujący narzędzia bezprzewodowe 2 

15. Wielorazowy akumulator ultradźwiękowy 2 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę 


