
 25/PN/ZP/D/2022 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 SWZ

Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego

2. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert.

3. W przypadku większej ilości kodów spełniających warunki należy dołączyć listę kodów na dodatkowej stronie

4. Niewycenione pakiety, dla czytelności, prosimy usunąć.

Ilość
Jedn. 
miary

Producent, 
nazwa 

handlowa, nr 
katalogowy 
produktu

Cena jedn. netto 
(PLN)

Cena jedn. 
brutto (PLN)

Wartość netto (PLN)
stawka VAT 

[%]
Wartość 

brutto (PLN)

2 3 4 5 6=5x8+5 7=2x5 8 9=7x8+7

50 szt.  - zł  - zł  - zł 

Lp. Parametr wymagany

1 podać
2 TAK
3 TAK
4 TAK
5 TAK
6 TAK
7 TAK, podać 20pkt
8 TAK, podać 20pkt

1. W kolumnach nr 6, 7, 9 w poszczególnych komórkach zostały wpisane formuły. Wystarczy wypełnić pozostałe komórki, a cena jednostkowa brutto, wartość netto/brutto oraz suma (o ile dotyczy) zostanie wyliczona automatycznie. Pomimo zastosowania 
formuł Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 5 SWZ. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe 
wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.

1

Elektroda neutralna do elektrokoagulacji

Parametry graniczne Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

Producent, nazwa produktu, numer katalogowy

Pakiet Nr 1 - Elektroda neutralna do elektrokoagulacji

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia

opakowanie 50 sztuk - Parametry oceniane

elektroda kompatybilna z aparatem elektrochirurgicznym Spektrum
całkowita powierzchnia płytki 170 cm2
rozmiar elektrody 176 x 122 mm (+/- 2 cm) - Parametry oceniane

elektroda neutralna jednorazowego uzytku
płytka dwudzielna, owalna, hydrożelowa
powierzchnia przewodząca 110 cm2
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Ilość
Jedn. 
miary

Producent, 
nazwa 

handlowa, nr 
katalogowy 
produktu

Cena jedn. netto 
(PLN)

Cena jedn. 
brutto (PLN)

Wartość netto (PLN)
stawka VAT 

[%]
Wartość 

brutto (PLN)

2 3 4 5 6=5x8+5 7=2x5 8 9=7x8+7

200 kpl.  - zł  - zł  - zł 

Lp. Parametr wymagany

1 podać

Lp. Parametr wymagany

1

Sposób pakowania: 
pakiety pakowane w jedno 
pudełko (karton) – 40 pkt., 
pakiety pakowane w dwa 

lub więcej pudełek 
(kartonów) – 0 pkt

Parametry oceniane Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

wymienić istotne informacje techniczne (niezamieszczone powyżej)

9) 1 x serweta angiograficzna o wymiarach 230 x 330 cm (+/-10cm) z panelem foliowym po obu 
stronach obłożenia na całej długości serwety do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta 
musi posiadać dwa samoprzylepne otwory w okolicy tetnic/żył udowych. Jedną z warstw serwety 
powinna stanowić folia PE w celu zachowania barierowości.

10) 1x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 160 x 160 cm (+/- 10 cm). Zestaw 
zawiera spis zawartości w języku polskim i czterysamoprzylepne metki identyfikujace wyrób do 
wklejenia do dokumentacji medycznej. Metka zawiera  nastepujace informacje: numer LOT, 
numer REF, datę ważności, nazwę zestawu, producenta.

11) zestaw zgodny z obowiązującą normą PL EN 13795

TAK8) 1x pean prosty o długości 16 – 18 cm2

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia

1

Sterylny pakiet do zabiegów EPS i ablacji 

Pakiet 2 - Sterylny pakiet do zabiegów EPS i ablacji 

Parametry graniczne Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

producent, nazwa produktu, numer katalogowy
Sterylny pakiet do zabiegów ablacji składający się z następujących elementów:

1) 1 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL; fartuch wzmocniony w części przedniej od klatki 
piersiowej do samego dołu fartucha i na rękawach od łokcia do nadgarstka

2) 2 x reczniki wysoko chłonne
3) 2 x powłoka ochronna na aparaturę w rozmiarze 85 x 90 cm (+/-5cm)
4) 2 x strzykawka o pojemności 10 ml, luer lock
5) 1 x strzykawka o pojemności 20 ml, luer lock
6) 2 x miseczka o pojemności 250 ml (1x transparentna, 1x nietransparentna)
7) 20 x kompresy gazowe 10 x 10 cm
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Ilość
Jedn. 
miary

Producent, 
nazwa 

handlowa, nr 
katalogowy 
produktu

Cena jedn. netto 
(PLN)

Cena jedn. 
brutto (PLN)

Wartość netto (PLN)
stawka VAT 

[%]
Wartość 

brutto (PLN)

2 3 4 5 6=5x8+5 7=2x5 8 9=7x8+7

600 szt.  - zł  - zł  - zł 

Lp. Parametr wymagany

1. Tak, podać

Lp. Parametr wymagany

1
 12m-cy - 0pkt, >12m-
cy<=24m-ce 20pkt., 

>24 40pkt.

Ilość
Jedn. 
miary

Producent, nazwa 
handlowa, nr 
katalogowy 
produktu

Cena jedn. netto 
(PLN)

Cena jedn. 
brutto (PLN)

Wartość netto (PLN)
stawka VAT 

[%]
Wartość 

brutto (PLN)

2 3 4 5 6=5x8+5 7=2x5 9=7x8+7

600 szt.  - zł  - zł  - zł 

Lp. Parametr wymagany

1 tak

Parametry oceniane Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

termin dostawy i termin płatności zgodnie z Formularzem Oferty

- długość min 150cm

Parametry oceniane Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

Termin przydatności do użycia od dnia dostawy do Zamawiającego: 

PAKIET NR 3 - Rękawy sterylne

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia

1

Rękawy sterylne (na łączniki do elektrod ablacyjnych, 
diagnostycznych i cewników do echa wewnątrzsercowego)

Parametry graniczne Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

PAKIET NR 4 - Sterylne żele do ultrasonografii śródzabiegowej

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia

1

Pojedyncze sterylne saszetki żelu do stosowania gdzie 
wymagana jest sterylność żelu. 

Strona 3 z 6



 25/PN/ZP/D/2022 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 SWZ

Ilość
Jedn. 
miary

Producent, nazwa 
handlowa, nr 
katalogowy 
produktu

Cena jedn. netto 
(PLN)

Cena jedn. 
brutto (PLN)

Wartość netto (PLN)
stawka VAT 

[%]
Wartość 

brutto (PLN)

2 3 4 5 6=5x8+5 7=2x5 8 9=7x8+7

30 szt.  - zł  - zł  - zł 

5 szt.  - zł  - zł  - zł 

Razem  - zł  - zł 

Lp. Parametr wymagany

1. Tak,podać
2. Tak
3. Tak
4. Tak
5. Tak

Lp. Parametr wymagany

1
1-2 0pkt; 3-4 20pkt; 

≥5 40pkt

średnica 6-8F

biegun ablacyjny: 3,5 ,4, 8 mm
 wszystkie bieguny o zwiększonej przewodności cieplnej (3,17 W/cm/Kelvin);

Parametry oceniane Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

różne rozstawy biegunów 2-2-2 ;2-5-2;1-4-1;1-6-2 mm
wygięcie 270 st

1

Elektroda ablacyjna 
Łącznik do generatora RF

Liczba oferowanych krzywizn elektrody ablacyjnej

Parametry graniczne Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

PAKIET NR 5 - Elektroda ablacyjna niechłodzona z głowicą o zwiększonej przewodności cieplnej

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia
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Ilość
Jedn. 
miary

Producent, nazwa 
handlowa, nr 
katalogowy 
produktu

Cena jedn. netto 
(PLN)

Cena jedn. 
brutto (PLN)

Wartość netto (PLN)
stawka VAT 

[%]
Wartość 

brutto (PLN)

2 3 4 5 6=5x8+5 7=2x5 8 9=7x8+7

25 szt.  - zł  - zł  - zł 

5 szt.  - zł  - zł  - zł 

Razem  - zł  - zł 

Lp. Parametr wymagany

1. Tak,podać
2. Tak
3. Tak
4. Tak
5. Tak

Lp. Parametr wymagany

1
1-2 0pkt; 3-4 20pkt; 

≥5 40pkt

Ilość
Jedn. 
miary

Producent, nazwa 
handlowa, nr 
katalogowy 
produktu

Cena jedn. netto 
(PLN)

Cena jedn. 
brutto (PLN)

Wartość netto (PLN)
stawka VAT 

[%]
Wartość 

brutto (PLN)

2 3 4 5 6=5x8+5 7=2x5 8 9=7x8+7

150 szt.  - zł  - zł  - zł 

10 szt.  - zł  - zł  - zł 

Razem  - zł  - zł 

Lp. Parametr wymagany

1. Tak,podać
2. długość: 90-120 cm Tak,podać
3. Tak,podać
4. Tak
5. Tak
6. Tak

Lp. Parametr wymagany

1 3 0pkt., > 3 20pkt.
2 7 0pkt., >7 20pkt.Liczba oferowanych krzywizn do wyboru

Liczba oferowanych odstępów pomiędzy biegunami

liczba biegunów: 10
zmienna krzywizna zgięcia
rejestrowanie sygnałów endokawitarnych
stymulacja każdego z biegunów

Parametry oceniane Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

PAKIET NR 7 -  Elektroda diagnostyczna sterowalna 10 polowa

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia

1

Elektroda diagnostyczna do badań
Łącznik do systemu EP

Parametry graniczne Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

średnica 5-7F

Parametry graniczne Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

PAKIET NR 6 -  Elektroda ablacyjna chłodzona z głowicą o zwiększonej przewodności cieplnej

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia

1

 wszystkie bieguny o zwiększonej przewodności cieplnej (3,17 W/cm/Kelvin);

Parametry oceniane Parametr oferowany TAK/NIE/Podać

Liczba oferowanych krzywizn elektrody ablacyjnej

różne rozstawy biegunów 2-2-2 ;2-5-2;1-4-1;1-6-2 mm
wygięcie 270 st
biegun ablacyjny: 3,5 ,4, 8 mm

średnica 6-8F

Elektroda ablacyjna 
Łącznik do generatora RF
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Ilość
Jedn. 
miary

Producent, nazwa 
handlowa, nr 
katalogowy 
produktu

Cena jedn. netto 
(PLN)

Cena jedn. 
brutto (PLN)

Wartość netto (PLN)
stawka VAT 

[%]
Wartość 

brutto (PLN)

2 3 4 5 6=5x8+5 7=2x5 8 9=7x8+7

400 szt.  - zł  - zł  - zł 

Razem  - zł  - zł 

Lp. Parametr wymagany

1 taktermin dostawy i termin płatności zgodnie z Formularzem Oferty

PAKIET NR 8 -  Sterylne obłożenie pola operacyjnego do zabiegów implantacji stymulatorów

Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia

1

Sterylny pakiet do zabiegów implantacji urządzeń składający się z 
następujących elementów:
1. 1 x serweta główna o wymiarach 220 x 330 cm wykonana z dwuwarstwowego 
laminatu nieprzemakalnego. Serweta posiada dwa panele foliowe po obu stronach 
obłożenia na całej długości serwety oraz jeden wypełniony folią chirurgiczną otwór 
owalny o wymiarach 12 cm x 12 cm
2. 1 x fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL
3. 3 x gąbki z plastikową rączką do mycia pola operacyjnego
4. 2 x miseczka o pojemności 250 ml (1x transparentna, 1x nietransparentna)
5. 
6. 20 x kompresy gazowe 10 cm x 10 cm, 12-warstwowe z nitką widoczną w RTG
7. 1 x skalpel z ostrzem półokrągłym nr 22 z trzonkiem
8. 1 x sterylna osłona o wymiarach 70 x 30 cm na ekran radiologiczny wykonana 
z przezroczystej folii ściągniętej gumką
9. 2 x ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 57 x 33 cm (+/- 5 cm)
10. 1 x rozwieracz metalowy, jednorazowego użytku
11. 1 x pęseta anatomiczna metalowa, jednorazowego użytku
12. 2 x plastikowe klemy o długości 70 mm
13. 2 x metalowy pean prosty o długości 16 cm, jednorazowego użytku
14. 1 x metalowy pean zagięty o długości 16 cm, jednorazowego użytku
15. 1 x metalowe kleszczyki proste o długości 14 cm, jednorazowego użytku
16. 1 x metalowe nożyczki chirurgiczne jednorazowego użytku, jedna strona ostro 
zakończona o długości 13 cm
17.  1 x metalowe imadło chirurgiczne proste o długości 14 cm, jednorazowego 
użytku
18. 1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 140 cm x 140 cm. Zestaw 
zawiera spis zawartości w języku polskim i trzy samoprzylepne metki identyfikujące 
wyrób do wklejenia do dokumentacji medycznej. Metka zawiera następujące 
informacje: nr LOT, nr REF, datę ważności, nazwę zestawu, producenta.
19. 1x strzykawka luer lock o pojemności 20 ml

Parametry oceniane Parametr oferowany TAK/NIE/Podać
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