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 Załącznik nr 1B do SIWZ 

 
WYROBY MEDYCZNE WCHODZĄCE W SKŁAD DEPOZYTU  

 

Zadanie nr 3. Balony, prowadniki (CPV 33.14.12.00-2)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość w depozycie 

1. 
Balon do zabiegów wewnątrznaczyniowych, do rozszerzania 
samorozprężających się stentgraftów stosowanych w leczeniu tętniaków aorty 

brzusznej oraz tętniaków aorty piersiowej, długość użytkowa: 100cm 

2 szt. 

2. Prowadniki sztywne, długość: 180-300cm 2 szt. 

 
Zadanie nr 4. Prowadniki hydrofilne, cewniki, koszulki wprowadzające (CPV 33.14.12.00-2)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość w depozycie 

1. 
Prowadnik diagnostyczny z pokryciem hydrofilnym, długość: 145-260cm, o 

końcówce prostej lub w kształcie litery „J” 
5 szt. 

2. Prowadnik extra sztywny typu Lunderquist, długość: 90-260cm 5 szt. 

3. Cewniki diagnostyczne, różne końcówki, długość: 65-125cm 5 szt. 

4. Cewnik do manipulacji typu Van Schie, długość: 40-65cm 5 szt. 

5. Cewnik kalibrowany prosty i pigtail 5 szt. 

6. 
Cewnik balonowy przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do 

rozprężania protez wewnątrznaczyniowych, długość: 120cm 
2 szt. 

7. 
Koszulki wprowadzające interwencyjne proste i o krzywiźnie typu ANL - do 
tętnic nerkowych, długość: 35-55cm 

4 szt. 

8. 
Koszulki wprowadzające zbrojone spiralnym oplotem stalowym, z pokryciem 

hydrofilowym do t. udowej 
5 szt. 

9. 
Koszulki wprowadzające używane do wprowadzenia dużych urządzeń do 

zabiegów naczyniowych, długość osłonki: 30, 40, 55cm 
5 szt. 

 
Zadanie nr 5. Prowadniki, cewniki, koszulki (CPV 33.14.12.00-2)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość w depozycie 

1. Prowadniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym, długość: 260-300cm 5 szt. 

2. Prowadniki specjalistyczne o budowie hybrydowej, długość: 180-300cm 5 szt. 

3. Cewnik wspierający, do trudnych przejść, długość: 65-150cm 5 szt. 

 
Zadanie nr 6. Igły, spirale do embolizacji, zestawy do usuwania ciał obcych (CPV 33.14.12.00-

2)             

L.p. Opis przedmiotu dostawy Ilość w depozycie 

1. Zestawy uniwersalne do usuwania ciał obcych 2 szt. 

2. Torquer 5 szt. 

3. Spirale do embolizacji 5 szt. 

 

Zamawiający w terminie 5 dni od podpisania umowy wskaże, jakie rozmiary poszczególnego 

asortymentu powinien posiadać w ramach depozytu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
wyroby we wskazanych rozmiarach wraz z pierwszą dostawą wyrobów. 

Wyroby przekazane zostaną na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Wykonawca zachowuje prawo własności wyrobów do czasu pobrania z depozytu. 

Uzupełnienie depozytu będzie następowało do Magazynu Medycznego SPWSZ w Szczecinie 
wraz z dokumentem dostarczenia (protokół dostawy, WZ) na podstawie przesłanego faksem 

raportu zużycia. 

FV za zużyty depozyt wysyłana będzie do Kancelarii SPWSZ w Szczecinie. 


