
Odnośnie załącznika nr 2 do SIWZ.  

W wyniku zadawanych pytań Zamawiający informuje, że w załączniku nr 2 do SIWZ, tj. Formularz ofertowo-cenowy, dokonano zmian w tabelach. 

Poniżej, Zamawiający  przedstawia zmienione tabele odnośnie zadania 4 i 5. 

Zadanie nr 4. Zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu. 

L.p.  Parametry wymagane Ilość 

opak. 

Cena 

jedn. 

netto 

Podatek 

VAT %, 

kwotowo 

Cena jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Numer 

katalogowy  

Producent  

1. Jednorazowy, sterylny zestaw do posiadającego przez 

Zamawiającego automatycznego wstrzykiwacza 

kontrastu Stellant CT D. 

Komplet, na który składają się: 

- 2 x wkład o pojemności 200 ml, 

- 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 152 cm z 

trójnikiem T o wytrzymałości do 400 PSI, 

- złącze szybkiego napełniania typu „J”, 

- pojemniczek do odpowietrzania, 

- 1 opakowanie zawiera 20 zestawów  

60         

 

Razem 

    

 

Wartość oferty netto ………….. zł, słownie: ………………………………………………… 

Podatek VAT …………… zł, słownie: ……………………………………………………… 

Wartość oferty brutto …………. zł, słownie: ………………………………………………… 

 

 

 

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

miejscowość i data                                                                        podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 



 

Zadanie nr 5. Końcówki do noża harmonicznego. 

L.p. Opis  Ilość 

opak. 

Cena jedn. 

netto 

Podatek 

VAT %, 

kwotowo 

Cena 

jedn. 

brutto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

Numer 

katalogowy  

Producent  

1. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego: 

- dł. ramienia 23 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna 

wykonana ze stopu tytanu pokryta czarna powłoką 

minimalizującą przywieranie, 

Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i 

min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną 

technologią tkankową. Możliwość cięcia i 

koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, 6 szt./op. 

1        

2. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego: 

- dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm, 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. Możliwość cięcia i 

koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy, 6 szt./op. 

15        

3. Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego: 

- dł. ramienia 17 cm. Końcówka posiada dwa 

przyciski aktywujące max i min. Końcówka z 

wbudowaną adaptacyjną technologią. Kształt 

uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. 

Aktywne zakończone ostrze o długości 16 mm, 6 

szt./op. 

5        

4. Zestaw do przednich resekcji. Jeden jednorazowy 

stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką 

(kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. 

Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie 

ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek 

do tkanki grubej (zielony 2 mm) lub standardowej 

10        



(niebieski 1,5 mm). Jednorazowy stapler okrężny 

wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i 

regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. 

Rozmiary staplera: 21 lub 25 lub 29 lub 33 mm. 

Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco 

tnący i jeden stapler okrężny. Zamawiająco 

każdorazowo określi rodzaje staplerów). 

5. Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w 

ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 

55,5 kH i niebieski przewód łączący z generatorem 

dla lepszej widoczności. 

1 szt.        

6. Jednorazowy stapler zamykająco tnący z 

zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość 

linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne 

wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, 

zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2 mm) lub 

standardowej (niebieski 1,5 mm), 3szt/opak. 

2        

Razem 

 

    

 

 

Wartość oferty netto ………….. zł, słownie: ………………………………………………… 

Podatek VAT …………… zł, słownie: ……………………………………………………… 

Wartość oferty brutto …………. zł, słownie: ………………………………………………… 
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miejscowość i data                                                                        podpis i pieczęć Wykonawcy 

 


