
Część 1

%Vat Wartość Vat

1

Balony semi-compliant:

- powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu;

- system monorail;

- profil przejścia (crossing profile)≤ 0,021 cala dla balonika Ø 3.0 mm;

- profil wejścia (entry profile)≤ 0,017 mm cala dla balonika Ø 3.0 mm;

- ciśnienie nominalne 8 atm dla wszystkich rozmiarów;

- ciśnienie RBP - 14 atm dla wszystkich rozmiarów;

- różne długości balonika od 6 - 30 mm;                                   

- różne średnice balonika od 1.2 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0 - 

4,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                             

szt. 250

2

Balony non-compliant:

- powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu;

- system monorail;

- profil przejścia (crossing profile) 0,027 cala dla balonika Ø 3.0 mm

- profil wejścia (entry proflie) 0,018 cala dla balonika Ø 3.0 mm;

- ciśnienie nominalne min. 12 atm (dla wszystkich rozmiarów);                                                                                  

- ciśnienie RBP 18 atm ( dla wszystkich rozmiarów);      

- różne długości balonika od 6 - 25 mm                                     

- różne średnice balonika od 1,5 - 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2.0 - 

4.0 mm.

szt. 100

3

Cewniki balonowe niskociśnieniowe- średnice 1,5 - 4,0mm; długości: 9 - 30mm; ciśnienie 

nominalne 6 atm.; ciśnienie RBP 14 atm. dla 2,25-3,25 i 12 atm. dla 1,5 - 2,0 i 3,5 - 4,0; 

możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną  w ramach RBP o ponad 8% dla 

wszystkich rozmiarów; profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0,017" dla wszystkich 

rozmiarów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

szt. 50
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4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cewniki balonowe niskociśnieniowe- średnice 1,2 - 4,0mm; długości 8 - 30mm; ciśnienie RBP 

18 atm. dla 1,2 i 14 atm. dla 1,5 - 3,25 i 12 atm. dla 3,5 - 4,0;  hydrofilne pokrycie shaft'u; 

balony o typie "Monorail" i "OTW" we wszystkich rozmiarach; możliwość zwiększenia 

średnicy balonu ponad nominalną  w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

szt. 50

5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cewniki balonowe wysokociśnieniowe- średnice 2,0 - 5,0mm; długości 6 - 30mm.; 

dwusegmentowa budowa shaft'u wewnętrznego; ciśnienie nominalne 12 atm.; ciśnienie RBP 

20 atm. dla 2,0 - 4,0 18 atm. dla 4,5 - 5,0 (RBP dla 3,0 20 atm.); duża niepodatność (precyzja 

doprężenia stentu); przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 

5,5% dla wszystkich rozmiarów; profil końcówki natarcia - 0,017" dla wszystkich rozmiarów.

szt. 50

6

Cewniki balonowe typu semi-compliant:

• typ: “rapid exchange” 

• ciśnienie nominal 12 atm dla średnicy 1,25mm 

• ciśnienie RBP 12-14 atm.

• profil balonu ≤ 0,024” przy średnicy 3,0mm 

• profil balonu ≤ 0,020” przy średnicy 1,25mm

• obecność w ofercie cewników balonowych o średnicy 1,25 mm i 1,5 mm przeznaczonych 

do udrożnień trudnych zmian

• dla balonów o średnicy 1,25mm i 1,5mm - obecność jednego markera

• profil wejścia końcówki balonu ≤  0,016”

• końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez 

ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach

• udokumentowana możliwość wykonywania zabiegu metodą „kissing balloon” przy użyciu 

cewnika prowadzącego 6F przy jakiejkolwiek kombinacji balonów do średnicy 3,5 mm 

• wymagane średnice balonu od 1,25 do 4,0 mm 

• dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm

• wymagane długości od 6,0 do 30,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

szt. 100



7

Cewniki balonowe wysokociśnieniowe:

• typ: “rapid exchange”

• średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm

• różne długości balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm

• typ balonu “non-compliant”

• nowy materiał balonu – “Soft Fulcrum Plus” – elastyczny i giętki – pozwala na przejście 

wąskich zmian w krętych naczyniach

• nominal pressure 12 atm. 

• rated burst pressure 20 atm.                                                                                                                                                                    

• średnica szaftu w części proksymalnej 2,1F w części dystalnej 2,5 dla średnic 2,0 do 3,75mm 

oraz 2,7 dla średnic 4,0-5,0mm

• długość użytkowa cewnika 142 cm

• crossing profile (dla balonu 3,0 mm) – 0,024” dla rozmiaru 2,0 mm – 0,023”

• selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym – zapobiega przemieszczaniu się 

podczas inflacji

• entry profile 0,015”

• cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów

szt. 100

8

Cewniki diagnostyczne do koronarografii:

Dostępne Rozmiary od 5F - 6F,

• Światło wewnętrzne cewnika: dla 5F –0,047” ; dla 6F –0,056”

• Cewnik zbrojony podwójnym oplotem dając stabilne podparcie, prowadzenie

oraz optymalną kontrolę obrotów 1:1

• Miękka atraumatyczna końcówka zwiększająca widoczność w skopi;

• Szeroki wybór kształtów i rozmiarów –dostępne opcje z otworami bocznymi

• Dostępne długości – 100 cm ,110 cm, 125 cm (w zależności od typu krzywizny )

• Innowacyjna technologia polegająca na domieszce polimeru 

zwiększa poślizg, redukuje opory tarcia – poprawiając dostarczalność cewnika przez cały czas 

trwania zabiegu

• dostępne wszystkie kształty i krzywizny ( min: JL; JR; AL.; AR ; MPA; MPB; NOTO; 3DRC; PIG; 

) 26 typów krzywizn dla każdej średnicy

• dostępne krzywizny uniwersalne pozwalające na kaniulację prawej i lewej tętnicy 

wieńcowej bez konieczności wymiany cewnika : 8 typów krzywizn uniwersalnych dla każdej 

średnicy

• Pamięć kształtu

• Wysoka odporność na zagięcia i załamania

• Ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulacje cewnikiem

• Zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości

• Wartość maksymalnego ciśnienia przepływu w cewniku –1200 psi

szt. 1000
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Cewniki prowadzące standardowe

• duża średnica wewnętrzna:     

      0,058”-5F

      0,071”-6F

      0,081”-7F

      0,090”–8F

      0,103" – 9F

• oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F

• metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika

• miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii,

• stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu

• odporność na skręcanie i załamania

• dobra pamięć kształtu

• dobra manewrowalność

• wysoka trwałość cewnika

• pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, 

Amplatz L&R, Femoral L&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic 

Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, 

ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń 

• Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami.

szt. 820

10

Cewnik do pomiaru rezerwy wieńcowej                                                                                                                    

O pojedyńczym światle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi 

prowadnikami o średnicy 0,014 cala, w naczyniach tętniczych                                                                      

* Trzon dystalny typu monorail 26 c z czujnikiem ciśnienia 5mm od końcowej dyszy                                   

* profil maksymalny 2,7F (0,035 cala)w lokalizacji czujnika ciśnienia                                                         

* Marker położony jst 3mm od końca dystalnego                                                                                             

* trzon połozony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4F, umożliwia stosowanie 

cewników prowadzących od 5F.                                                                                                                          

W czujniku ciśnienia optyczna/światłowodowa technologia pomiarowa. 

Pojedyńczepołączenia pomiędzy cewnikami i systemem posiadałącze optyczne.                                                                                               

Możliwość nieodpłatnego korzystania z jednostki do pomiarów rezerwy wieńcowej 

montowanej przy stole hemodynamicznym i kompatybilnej z systemem pomiarów 

hemodynamicznych posiadanych rzez użytkownika. Możliwość rejestracji pomiarów na 

nośnik USB

szt. 20

Razem

………………………………..…., dnia ………………………





Część 2

%Vat Wartość Vat

1

System stentowy uwalniający lek antyproliferacyjny: kobaltowo-chromowe lub platynowo 

chromowe ze stałym polimerem powlekane analogiem rapamycyny - everolimus;  duża siła 

radialna stentu: przedział średnic 2,25- 4,0 mm; długość co najmniej 8,0 -38,0 mm; stenty 

kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F, dla rozmiaru 4,00 mm kompatybilne z 

cewnikiem prowadzącym 6F; dobry dostęp do bocznic - możliwość wykonania bocznego 

otworu przez oczko stentu. Możliwość przeprężenia stentu innym balonem bez uszkodzenia 

struktury.

szt. 700

2

System stentowy uwalniający lek antyproliferacyjny:

• System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru 

• Substancja czynna – Zotarolimus 

• Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej, z 

pojedynczego elementu łączonego laserowo, 

• Biokompatybilny polimer kontrolujący uwalnianie leku

• zakres dostępnych średnic stentu: 2,25mm- 4,0 mm 

• zakres dostępnych średnic  stentu: 8mm- 38 mm 

• bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań 

klinicznych

szt. 100

3

Stenty na balonie- stal 316L; średnica 2,25-5,0mm.; długości 8-32mm.; konstrukcja 

monokomórkowa wykonana techniką slotted tube; ciśnienie nominalne 9 atm.; ciśnienie RBP 

18 atm. dla 2,25-4,0 i 16 atm. dla 4,5-5,0 (RBP dla 3,0 18atm.); skrócenie stentu przy 

implantacji poniżej 3,5%; profil stentu z balonem dla średnicy 3,0mm wynosi 0,041"; grubość 

ściany stentu 0,0038"; możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną  w ramach 

RBP o ponad 15% dla wszystkich rozmiarów; możliwość przeprężenia stentu innym balonem 

bez uszkodzenia struktury.

szt. 50

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa handlowa 

produktu/ nr kat./ilość sztuk 

w op. handl.
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 3 

%Vat Wartość Vat

1

Prowadniki do PTCA- prowadniki angioplastyczne: średnica  0,014''; końcówka prosta  i "J", 

długość 190 cm i 300 cm; różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian 

(min. 20); różne sztywności części proksymalnej i środkowej; dostępność powłoki hydrofilnej 

i hydrofobowej na całej długości. Prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych 

rodzajach sztywności części ,,roboczej” (minimum 12 rodzajów).

szt. 150

2

Prowadniki do PTCA średnica 0,014''; długość prowadnika  182-185cm/300cm; końcówka "J" 

prosta; nitynolowy rdzeń końcówki atakującej; dobra manewrowość i powłoka zapewniająca 

łatwość wprowadzania cewnika balonowego do krętych i wąskich naczyń wieńcowych; 

szeroka gama prowadników od bardzo miękkich do twardych; budowa zapewniająca 

bezpieczeństwo zabiegu- ciągłość prowadnika; wskaźnik radiograficzny min. 2 cm.
szt. 400

3

System protekcji dystalnej z filtrem o wielkości oczek 110 mikronów; zakres zaopatrywanych 

średnic 3,5-5,5mm; długość systemu 190cm; obrotowy koszyczek zintegrowany z liderem 

wieńcowym 0,014" ułożonym niekoncentrycznie; markery widoczne w skopii szt. 5

4

System zamykający do tętnicy udowej- urządzenie do automatycznego zamknięcia nakłutej 

tętnicy udowej na zasadzie klipsa (wykonanego z nitinolu), o średnicy 4mm. Możliwość 

wykonania powtórnego zabiegu z miejsca zamknięcia naczynia. szt. 50

5

Introducery                                                                                                                                                                  

o średnicach w zakresie mni 4F-10F, dostępne długości 10 cm i 25 cm; atraumatyczna, 

odporna na złamania; zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory; dająca 

bardzo dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic 

biodrowych. W zestawie z prowadnikiem stalowym lub polimerowym, z igłą metalową lub 

kaniulą plastikową, rozszeracz w każdym zestawie.

szt. 100

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa handlowa 

produktu/ nr kat./ilość sztuk 

w op. handl.
Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto





Część 4

%Vat Wartość Vat

1

Cewniki balonowe semi-compliant 

• Średnica od 1.25 do 4.00mm

• Długość od 10mm do 40mm 

• Średnica proksymalna shaft’u  2.0F

• Ciśnienie nominalne: 6atm

• RBP - 14 atm dla 1.25 do 3.00mm 

          12 atm dla 3.50 i 4.00 mm

• Profil końcówki:0,40-0,42mm

• Pokrycie hydrofilne proksymalne 32 cm

• Posiada 2 markery na końcach balonu oraz markery głębokości na szafcie.

• Wszystkie rozmiary kompatybilne z cewnikiem 5F, KBT przy użyciu cewnika prowadzącego 

6F

• Balon dostępny w systemie OTW

szt. 60

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa handlowa 

produktu/ nr kat./ilość sztuk 

w op. handl.
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 5

%Vat Wartość Vat

1

Cewniki balonowe 

•Cewnik balonowy do PTCA typu rapid exchange  przeznaczony do użycia w przezskórnej  

wewnątrznaczyniowej angioplastyce wieńcowej (PTCA) w najbardziej skomplikowanych 

zmianach:

•do predylatacji  typu RX

•do skomplikowanych wskazań wieńcowych, 

•naczyń uwapnionych i CTO

•Zmodyfikowany, spiralny szaft w części środkowej zapewnia wytrzymałość i odporność na 

złamania.

•Zwiększona popychalność stopniowo sztywniejszy szaft od części dystalnej do 

proksymalnej. 

Średnica od 1.25 do 3.00mm- ( 1,25/1,5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0mm)

•Długość od 10mm do 20mm – (10/15/20mm)

•Średnica proksymalna „shaft’u”  1.9F

•Ciśnienie nominalne: 6atm

•RBP - 14 atm 

•Profil balonu: 0,042”

•Profil końcówki:0,40-0,42mm

•Pokrycie hydrofilne 

•Posiada 2 markery na końcach balonu oraz markery głębokości na szafcie.

•Specjalnie zaprojektowany balon, równomierne rozprężanie na całej długości w pełnym 

zakresie ciśnień

szt. 35

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa handlowa 

produktu/ nr kat./ilość sztuk 

w op. handl.Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 6

%Vat Wartość Vat

1

Cewnik balonowy wysokociśnieniowy 

•cewnik typu rapid exchange

•balon typu non compliant

•możliwość stosowania balonu do pre- i post- dylatacji

•podwójna konstrukcja balonu

•kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

•ciśnienie RBP 35 bar

•profil wejścia (lesion entry profile) 0,016”

•średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm

•kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F

•profil przejścia (crossing profile) dla średnicy 2,0 mm równy 0,028”

szt. 20

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa handlowa 

produktu/ nr kat./ilość sztuk 

w op. handl.
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 7

%Vat Wartość Vat

1

Cewniki diagnostyczne do koronarografii typowe (Lewe i Prawe) oraz do wentrykulografii 

(długość 100-125 cm); atraumatyczna końcówka cewnika z miękkim pierwszym zagięciem; 

dostępność średnic 5F i 6F; średnice wew. min. 0,047'' dla 5F i 0,056'' dla 6F; podwójne 

zbrojenie na całej długości cewnika; konstrukcja strefowa - 4 strefy sztywności na długości 

cewnika; maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200PSI; 

duża odporność na załamania.

szt. 1500

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa handlowa 

produktu/ nr kat./ilość sztuk 

w op. handl.
Wartość netto



Część 8

%Vat Wartość Vat

1

Cewniki do odsysania skrzeplin: 

• Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z 

pomostami aortalno-wieńcowymi

• Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w 

trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie 

implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków 

diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej

• Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie

• Marker na dystalnym końcu cewnika

• Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014”

• Systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F i 7F                                                                                                                            

szt. 110

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

  



Część 9

%Vat Wartość Vat

1

Cewniki prowadzące 5-7F, z dużym światłem wewnętrznym, nie mniejszym niż 0,071" dla 6F, 

ze zbrojeniem zachowującym niezmienne światło wewnątrz i na całej długości cewnika, 

odporne na skręcanie i złamanie, z miękką i atraumatyczną końcówką, pełną gamą krzywizn 

typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie 

promieniowym, dostępność cewnika do superselektywnej intubacji  5F w 6F dającej 

dodatkowe podparcie porównywalne do cewnika 7F, bez konieczności wymiany cewnika 6F. 

W tym: 20 sztuk cewnika do superselektywnej intubacji 5F w 6F

szt. 180

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl./ 

nr  certyfikatu

Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 10

%Vat Wartość Vat

1

System stentowy uwalniający lek antyproliferacyjny: ze stopu kobaltowo chromowego z 

powłoką wykonaną z biokompatybilnego polimeru i Sirolimusu.  Kompatybilny z cewnikiem 

prowadzącym 5F. Rekomendowany prowadnik 0,014''. Dostępne średnice: co najmniej 

2,0mm - 4,5mm. Dostępne długości: co najmniej 8mm – 48mm.
szt. 100

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto
Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 11

%Vat Wartość Vat

1

Stent wieńcowy, kobaltowo-chromowy pokryty lekiem Sirolimus

•Stent otwartokomórkowy, laserowo wycinany z jednego kawałka pokryty lekiem Sirolimus 

na stopniowanym biodegradowalnym polimerze  w przeciągu 3-4 miesięcy.

•Brak polimeru na ruchomych częściach stentu 

•Średnice stentu od 2.25 do 4.00 mm, długości od 9 do 38 mm

•Dawka leku  3.9 µg/mm długości stentu

•Kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F 

•Kompatybilność z prowadnikiem 0,014”

•Taperowana końcówka o długości 3mm, profil wejścia 0.43 mm

•Profil przejścia dla średnicy 3,0mm wynosi 1.12 mm

•Łatwość wprowadzania do krętych naczyń

•sztywny, plastikowy szaft zapewniający lepszą odporność na załamania 

•wnętrze wykonane z materiału pozwalającego na łatwe manipulowanie prowadnikiem

szt. 150

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 12

%Vat Wartość Vat

1

Prowadniki do PTCA  - średnice 0,014” 

• prosty z kształtowalną końcówką 

• długość 180cm z możliwością przedłużenia

• pokrycie hydrofilne ułatwiające manewrowanie 

• atraumatyczna końcówka 

• szaft  zbudowany z dwóch rodzajów materiałów dla zapewnienia lepszej dostarczalności i 

sterowalności 

• co najmniej 4 rodzaje końcówek.

szt. 250

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 13

%Vat Wartość Vat

1

Prowadniki angioplastyczne 

• Średnica 0,014”

• Prowadnik wykonany ze stali

• Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą 

manewrowalność oraz czucie prowadnika

• Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu

• Sztywność końcówki 0,5 i 0,7g

• Kształt końcówki: prosta i J

• Pokrycie hydrofilne na oplocie

• Dostępne długości: 180cm i 300cm

szt. 250

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto
Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 14

%Vat Wartość Vat

1

Prowadniki angioplastyczne

•Średnica 0,014"

•Prowadniki wykonane ze stali 

•Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu

•Sztywność końcówki 0,8 g, 1,0g, 3g, 4,5g, 6g, 9g, 12g;

•Płaszcz polimerowy na części dystalnej prowadnika i pokrycie hydrofilne na oplocie

•Kształt końcówki: prosta i J

•Dostępne długości: 180cm i 300cm

szt. 20

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. Handl

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 15

%Vat Wartość Vat

1

Prowadniki diagnostyczne w zakresie długość 145-260 cm oraz w zakresie średnic 0,025'' - 0,038''; 

pokryte materiałem ułatwiającym manewrowanie; końcówki " J"  szt. 1900

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 16

%Vat Wartość Vat

1

Prowadniki diagnostyczne hydrofilne. Standardowe, sztywne i kształtowalne. Długości 

150cm i 180cm, dostępne średnice od 0,018" do 0,038" (min. 5) o zróżnicowanej długości 

elastycznej końcówki. Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona. Różne krzywizny 

dystalne. Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu 

pokrytego poliuretanem i hydrofilną powłoką.
szt. 90

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 17

%Vat Wartość Vat

1

Strzykawka z manometrem:

• maksymalne ciśnienie 26-30 atm.

• strzykawka o pojemności 20 ml

• precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie

• budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji

• posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją

• czytelna tarcza manometru 

Dołączony trójnik wysokociśnieniowy

szt. 900

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto
Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 18

%Vat Wartość Vat

1

Strzykawka z manometrem:

Inflator wysokociśnieniowy  z zakresem pracy 40-55 atm. szt. 20

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 19

%Vat Wartość Vat

1

Cewniki balonowe uwalniające lek:

• typ: “rapid exchange”

• kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F

• czynny lek: Paklitaxel 

• cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

• wymagane średnice balonu  min. od 2,00- 4,0 mm. 

szt. 15

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 20

%Vat Wartość Vat

1

Mikrocewnik do naczyń wieńcowych

•posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 

1,4F

•kanał wewnętrzny o średnicach: dystalnie 0.016”, proksymalnie 0.022”

•oplot wykonany z 18 drutów stalowych

•dostępny w długości 135 cm i 150 cm

•średnica wewnętrzna końcówki 0,016”

•kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

•posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o 

długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm)

•posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę dobrze widoczną w skopi dzięki 

zawartości proszku wolframowego

szt. 10

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 21

%Vat Wartość Vat

1

Y – Konektory do angioplastyk wieńcowych (hemostaza za pomocą zakręcanego i 

odkręcanego pierścienia)          ·Światło wewnętrzne 9F                                                                                                                                                                           

·Posiada silikonową wkładkę zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody 

ruchów prowadnika                                                                                                                                                                                                           

·Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy                                                                                                                  

·Obrotowa końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu

szt. 800

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 22

%Vat Wartość Vat

1

Y – Konektory do angioplastyk wieńcowych (hemostaza  - system zamykania i otwierania za 

pomocą naciśnięcia)                                                                                                                                                                                                                   

·Światło wewnętrzne 7,2F                                                                                                                                                                       

·Y-konektor przeznaczony do obsługi jedną ręką: po naciśnięciu końcówki zastawka otwiera 

się, po ponownym naciśnięciu zamyka                                                                                                                                                                   

·konstrukcja zastawki zapewniająca całkowitą szczelność i jednocześnie swobodę ruchów 

urządzeń przechodzących prze Y-konektor                                                                                                                                                                  

·Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy                                                                                                                   

·Obrotowa końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu

szt. 100

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 23

%Vat Wartość Vat

1

Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej                                                                                                                   

intoduktor, dylator, prowadnik 0,018" i igła 20G x 4cm; długość 7cm i 11cm; Średnica 4f-6F; 

długość prowadnika 40 cm; prowadnik nitinolowy; gładkie przejście pomiędzy koszulką i 

dylatorem; posiada szczelną zastawkę hemostatyczną; ramię boczne zakończone kranikiem; 

obrotowe ucho do szwu chirurgicznego; dylator z zatrzaskiem; rozmiary kodowane kolorami; 

duże światło wewnętrzne

szt. 1400

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 24

%Vat Wartość Vat

1

Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z pokryciem hydrofilnym                                                                                                            

*zestaw zawiera koszulkę, dylatator, prowadnik i igłę punkcyjną                                                

*Koszulka pokryta powłoką hydrofilną o średnicy zewnętrznej 5F, kompatybilna z cewnikiem 

prowadzącym 6F, odpowiednio 6F z cewnikiem 7F. Wyposażona w jdnokierunkowy zawór i 

kranik trójdrożny podłączony portem bocznym. Długość koszulki: 10 i 16 cm                                   

*Dwukolorowe oznaczenie końcówek                                                                                               

*Dylatator dokładnie dopasowany do koszulki umozliwiający równoczesne poruszanie, 

łączony zatrzaskowy z koszulką łatwo odłamywany jedną ręką                                                                 

*plastikowy lub metalowy mini prowadnik o średnicy 0,021 lub 0,025", o długości 45 lub 

80cm, prosty lub zagięty                                                                                                                                  

*Plastikowa lub metalowa igłą o średnicy 20-22G, długości 25 lub 32mm

szt. 400

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 25

%Vat Wartość Vat

1

Zestaw do drenażu osierdzia 6F                                                                                                                                

Kompletny zestaw, nie wymaga żadnych dodatkowych elementów; Poszczególne elementy 

umieszczone w ergonomicznym opakowaniu zapewniającym wygodę użycia oraz szybki i 

łatwy dostęp do poszczególnych wyrobów; Cewnik specjalnie zaprojektowany do drenażu 

osierdzia, gwarantujący wysoki poziom przepływu; Zestaw zawiera: wysokoprzepływowy 

cewnik do drenażu pigtail lub prosty 6F, długość 60cm, dylator 6F o długośći 22 cm, 

prowadnik z PTFE 0,035"x80 cm z podwójna końcówką (prostą i J), igła do znieczuleń 22G 

6cm, igła do nakłuć 18G x 15cm, skalpel nr 11, strzykawka luer 60ml, worek 1400ml z 

drenem, Kranik 3-drożny, kabel obustronnie zakończony żabką, 10 sztuk kompresów z gazy 

(10cmx10cm), obłożenie z oknem 40cmx40cm, obłożenie trójkątne absorbujące 46cm x 60 

cm

szt. 2

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 26

%Vat Wartość Vat

1

Sonda do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej                                                                                                          

Kompatybilne z posiadanym przezzamawiającego systemem IVUS-20MHz cyfrowa i 45MHz 

ratacyjna
szt. 30

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 27

%Vat Wartość Vat

1

Prowadnik do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR)                                                                                 

Do zmian w naczyniach wieńcowych; długość 185  cm, z prostą i zagiętą 

końcówką.Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem FFR.
szt. 80

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 28

%Vat Wartość Vat

1
Torquert do prowadników angioplastycznych                                                                                                                  

szt. 200

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 29

%Vat Wartość Vat

1

Zestawy obłożeniowe do koronografii i PTCA                                                                                                           

Skład zestawu:                                                                                                                                                        

* Serweta angiograficzna o wymiarach 218x330 cm z 2 otworamina TT udowe, warstwą 

przezroczystą z prawej strony o szerokości 70 cm, warstwą wysokochłonna w polu 

zabiegowym o wym 80x120 cm     * Serweta z otworem 10 cm z rozm. 45x75 cm, z taśmą 

samoklejącą do tt promieniowej                                * Serweta dwuwarstwowa na stolik 

zabiegowy 100 x 150cm                                                                          * Fartuch jednorazowy, 

rozm L/ Fartuh jednorazowy rozm XL                                                                         * Serweta 

absorpcyjna 40x60cm / Serweta absorpcyjna 60x90 cm                                                         

*Serwetki do rąk, biała 35x57 -2 sztuki                                                                                                                  

* Skalpel z rączką                                                                                                                                                    

* Igła punkcyjna 0,8x40mm / Igła punkcyjna 1,2x50mm/ Kranik trójdrożny                                                    

* Pean plastikowy do mycia pola operacyjnego                                                                                               

* Strzykawka typu Luer 1,ml- 3 sztuki/ Strzykawka typu Luer 10 ml z czerwoną tasiemką do 

NITRO *Strzykawka typu Luer Lock z gumowym tłokiem 10 ml do podawania kontrastu / 

Dren ciśnieniowy 200cm                                                                                                                                                                         

* Miseczki okrągłe do NaCl o poj. 250 ml- 2 sztuki/ Miseczka na kontrast o poj 125 ml                                  

* Miska z uchwytem na prowanik 2000ml                                                                                                               

* Gazik 7,5x7,5 cm , 8 warstwowy- 50sztuk/ owłoka ochronna z gumką 110x80 cm                                                

* serweta na fartuch 75x90 cm                                                                                                                       

*Zaciski utrzymujące obłożeni na fartuchu- osłonie radiologicznej stołu- 2 sztuki

szt. 1600

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto



Część 30

%Vat Wartość Vat

1

 Jednoraowe opatrunki uciskowe do tętnicy promieniowej    Selektywny ucisk aby zapewnić 

powrót krwi bez narażania struktury nerwów; przezroczysta budowa zapewniająca kontrole 

wizualną z wyraźnym markerem wkłucia; mocowanie przy użyciu rzepów; dostępne dwie 

długości zapewniające precyzyjne dopasowanie i komfort pacjenta; w zestawie kompatybilna 

strzykawka

szt. 2200

Razem

………………………………..…., dnia ………………………

Wartość netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Producent/ nazwa 

handlowa produktu/ nr 

kat./ilość sztuk w op. handl.
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J. m Ilość Cena netto


