
Załącznik nr 2.4

do SIWZ

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość cena jedn. netto Ogółem Netto (4x5) VAT Ogółem brutto (6+7) producent nr kod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 nr 5-0 szt 144

2 nr 1-0 szt 72

3 nr 2-0 szt 252

4 nr 3-0 szt 504

5 nr 4-0 szt 432

6 nr 3-0 szt 432

7 nr 2-0 szt 468

8 nr 1-0 szt 72

9 nr 1 szt 72

PAKIET 1

W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu

NICI CHIRURGICZNE, poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się, w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 16mm 3/8 koła

NICI CHIRURGICZNE poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się, w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 30mm 3/8 koła

NICI CHIRURGICZNE poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się w odcinkach o długości od 70 cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 24 mm 3/8 koła

NICI CHIRURGICZNE poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się w odcinkach o długości od 70 cm do 75 cm z igłą atraumatyczą 39 mm3/8 koła

BZP nr 542196-N-2019 z dnia 26.04.2019 r. 8



Załącznik nr 2.4

do SIWZ

10 nr 1-0 szt 36

11 nr 1 szt 36

12 nr 2 szt 36

13 nr 3 szt 36

14 nr 3-0 szt 36

15 nr 2-0 szt 36

16 nr 1-0 szt 72

17 nr 1 szt 72

18 nr 2 szt 252

19 nr 3-0 szt. 24

20 nr 5-0 szt. 36

NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła 17 mm, długość nici min. 75 cm

NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, niewchłaniające się w odcinkach o długości 150 cm bez igły

NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem, niewchłaniające się w odcinkach o długości 75cm z igłą atraumatyczną 30mm 1/2 koła

NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem, niewchłaniające się w odcinkach o długości 75cm z igłą atraumatyczną 40 mm 1/2 koła

NICI CHIRURGICZNE polipropylenowe, niewchłanialne, monofilament, z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 19 mm  i klipsami mocującymi, długość nici 45 cm

BZP nr 542196-N-2019 z dnia 26.04.2019 r. 9



Załącznik nr 2.4

do SIWZ

21 nr 1-0 szt 36

22 nr 1 szt 36

23 nr 3/0 szt 36

24 nr 5/0 szt 36

25 nr 6/0 szt 36

26 nr 4-0 szt 36

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość cena jedn. netto Ogółem Netto (4x5) VAT Ogółem brutto (6+7) producent nr kod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nici chirurgiczne monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła 40mm, długość nici min 90 cm

PAKIET 2

W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu

NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła 2X26 mm, długość nici min. 75 cm

NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła 2 razy, 17 mm, długość nici min.  75 cm

NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 3/8 koła okrągła 2 razy, 9-10 mm, długość nici min. 60 cm

NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła zaostrzona 2 razy, 17 mm, długość nici min. 90 cm

WARTOŚĆ OGÓŁEM

BZP nr 542196-N-2019 z dnia 26.04.2019 r. 10



Załącznik nr 2.4

do SIWZ

1 nr 0 szt 504

2 nr 1 szt 216

3 nr 2 szt 876

4 nr 0 szt 828

5 nr 1 szt 396

6 nr 4-0 szt 36

7 nr 3-0 szt 216

8 nr 2-0 szt 684

9 nr 5/0 szt 36

10 nr 2-0 szt 72

11 nr 1 szt 576

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 

dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min. 75 cm z igłą okrągłą 48 mm 1/2 koła

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 80 % po 14 

dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min. 75 cm z igłą wzmocnioną 37 mm 1/2 koła

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe syntetyczne, plecione powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 

80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min. 75 w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm cm z igłą okrągłą 26 mm 1/2 koła

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, plecione, syntetyczne, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 

80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min.  70-75 cm z igłą okrągłą 30mm 1/2 koła

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe syntetyczne, plecione powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 

80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o  długości min. 90 cm z igłą okrągłą, wzmocnioną 40 mm 1/2 koła

BZP nr 542196-N-2019 z dnia 26.04.2019 r. 11



Załącznik nr 2.4

do SIWZ

12 nr 0 szt 468

13 nr 3-0 szt 216

14 nr 1 szt 36

15 nr 1 szt 36

16 nr 0 szt 36

17 nr 2-0 szt 252

18 nr 0 szt 360

19 nr 1 szt 144

20 nr 2 szt 36

21 nr 3-0 szt. 72

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 

80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach, pętla o długości 150 cm z igłą okrągłą, 60 mm 1/2 koła

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 

80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o od 70 cm do 75 cm z igłą okrągłą 76 mm 1/2 koła

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 

80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min od 70 cm do 75 cm z igłą 24 mm 3/8 koła /odwrotnie tnąca/

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 

80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach,  pętla o długości 150 cm z igłą okrągłą, zaostrzoną 48 mm 1/2 koła

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 

80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach  o długości od 140 cm do 150 cm bez igły

NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem, niewchłaniające się w odcinkach o długości 75 cm z igłą atraumatyczną 30 mm 1/2 koła

BZP nr 542196-N-2019 z dnia 26.04.2019 r. 12



Załącznik nr 2.4

do SIWZ

22 nr 2-0 szt. 180

23 nr 1-0 szt. 72

24 nr "0" szt 36

25 nr 3/0 szt 288

26 nr 2/0 szt 210

27 nr 2 szt 24

28 X szt 8

Szwy syntetyczne, wielowłóknowe, wchłaniające się w okresie 56-70 dni, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i l-laktydu (35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50%, 

podtrzymujące tkankę do 35 dni. Podtrzymywanie tkankowe po okresie 14 dni na poziomie 75%; w odcinkach o długości 90cm z igłą 1/2 koła, tępą, wzmocnioną 50mm

WARTOŚĆ OGÓŁEM

NICI CHIRURGICZNE poliestrowe, plecione, powlekane silikonem niewchłaniające się w odcinkach 250 cm bez igły

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60-90 dni, jałowe syntetyczne, plecione powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 

80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach w odcinkach o długości min  długości od 70cm do 75 cm cm z igłą okrągłą 30 mm 1/2 koła

NICI CHIRURGICZNE wchłaniające się w okresie 60 - 90 dni, jałowe, syntetyczne, plecione, powlekane powlekane polikaprolaktonem i staarynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym Około 

80 % po 14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach  w odcinkach długości od 70 cm do 75 cm z igłą 30 mm 3/8 koła ( odwrotnie tnąca)

Szew odbarczający (antyewentracyjny) dla zapobiegania rozejściu się rany operacyjnej, zaopatrzonej w dwie płytki polietylenowe o rozmiarze 100x30x8mm i powlekany drut stalowy o średnicy 

1,3mm i długości 75cm z 2 igłami odwrotnie tnącymi 3/8 koła, 100mm

PAKIET 3

W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu

BZP nr 542196-N-2019 z dnia 26.04.2019 r. 13



Załącznik nr 2.4

do SIWZ

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość cena jedn. netto Ogółem Netto (4x5) VAT Ogółem brutto (6+7) producent nr kod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
dł.igły 40mm, 1/2 koła USP2, dł.nici 

75cm, barwiona 
szt 108

2
dł. Igły 40mm,1/2 koła USP1, dł. Nici 

75cm, barwiona
szt 48

3
dł. Igły 30mm, 1/2 koła, USP 0 dł. Nici 

75cm, barwiona
szt 12

4
dł.igły 48mm,1/2 koła, USP 2, dł.nici 

75 cm, barwiona
szt 72

5
dł. Igły 30mm, 1/2 koła, USP 3/0 dł. 

Nici 75cm, barwiona
szt 12

6
igła2x9,3 mm 3/8 koła USP6/0, dł.nici 

min 60-75 cm
szt 12

7
igła 26 mm, ostra, 3/8 koła USP 3/0, 

dł.nici 75 cm 
szt 36

8
igła 25 mm, 3/8 koła USP 3/0,dł. nitki 

75 cm
szt 36

Szew szybko wchłanialny, około 42 dni, poliglikolowy, pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o potrzymywaniu tkankowym około 65% po 7 dniach, około 50% po 8-11 

dniach

Szew wchłanialny 60-90 dni, pleciony, poliglikolowy, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym około 80% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 

20% po 28 dniach 

Szew syntetyczny, niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, powlekany silikonem (etykiety i metryczki w j.polskim i ang.)

Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy,polipropylenowy w kolorze niebieskim, pakowane po 12 szt.w op.handlowym (etykiety i metryczki wj.polskim i ang.)

PAKIET 4 (nowy pakiet z: 30.04.2019 r.)

WARTOŚĆ OGÓŁEM

BZP nr 542196-N-2019 z dnia 26.04.2019 r. 14



Załącznik nr 2.4

do SIWZ

L.P. NAZWA, ROZMIAR j.m ilość cena jedn. netto Ogółem Netto (4x5) VAT Ogółem brutto (6+7) producent nr kod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 nr 3-0 szt. 24

2 nr 4-0 szt 36

NICI CHIRURGICZNE monofilamentowe, polipropylenowe z igłą 1/2 koła okrągła zaostrzona 2 razy, 17 mm, długość nici min. 90 cm

WARTOŚĆ OGÓŁEM

NICI CHIRURGICZNE polipropylenowe, niewchłanialne, monofilament, z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą 19 mm  i klipsami mocującymi, długość nici 45 cm

W ofercie prosimy umieścić nazwy handlowe zaproponowanych nici oraz numer kodu

BZP nr 542196-N-2019 z dnia 26.04.2019 r. 15


