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wyrównania nierówności w dostępie do usług 
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Nr projektu RPOP.10.01.01-16-0036/17 

Nazwa projektu 
„Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny 
sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej w 
Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu – etap II” 

Załącznik nr 1B 
ZAŁĄCZNIK NR 1B DO FORMULARZA OFERTOWEGO 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH 

 
Zadanie 2 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE  

 
Oświadczamy, że narzędzia spełniają wymagania poniższych  parametrów technicznych zaproponowane przez naszą firmę  

 
Producent: ………………………………………………….. 
Typ urządzenia: …………………………………………….. 
Nr katalogowy: ……………………………………………… 
Kraj pochodzenia: ………………………………………….. 
Rok produkcji:………………………………………………… 
Narzędzia fabrycznie nowe:………………………………… 
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Nr  
 

Parametry techniczne 
Wymogi 

graniczne 
TAK 

 
 

Szt. 

Odpowiedź 
wykonawcy 

TAK/NIE 

Parametry oferowane 
(podać zakresy 

lub opisać/jeżeli są wymagane) 

1  ZESTAW KRANIOTOMII – 2 szt. 

1 hak sprężynowy do fiksacji czepca typ yasargil mały. jedna 
strona haczyk druga zacisk typ buldog. 

TAK 1   

2 hak sprężynowy do fiksacji czepca typ yasargil duży. jedna 
strona haczyk druga zacisk typ buldog. 

TAK 3   

3 kaniula dokomorowa typ cushing-cairns średnica 2,6 mm. 
długość 95mm 3,3/4". z mandrynem. 

TAK 1   

4 pinceta atraumatyczna prosta delikatna typ cushing długość 
180 mm 7" z twardą wkładką 

TAK 2   

5 pinceta atraumatyczna typ gruenwald odgięta bagnetowo 
długość 185 mm 7,1/4" z twardą wkładką 

TAK 2   

6 mikrossak typu raabe z atraumatyczną końcówką i żółtym 
uchwytem oznaczającym średnicę zewnętrzną 
(4fr.=1,4mm), długość części pracującej 80mm, długość 
całkowita 130mm (zaznaczona przez jeden pierścień za 
uchwytem) 

TAK 1   

7 mikrossak typu raabe z atraumatyczną końcówką i 
niebieskim uchwytem oznaczającym średnicę zewnętrzną 
(6fr.=2mm), długość części pracującej 80mm, długość 
całkowita 130mm (zaznaczona przez jeden pierścień za 
uchwytem) 

TAK 1   
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8 mikrossak typu raabe z atraumatyczną końcówką i zielonym 
uchwytem oznaczającym średnicę zewnętrzną 
(8fr.=2,7mm), długość części pracującej 80mm, długość 
całkowita 130mm (zaznaczona przez jeden pierścień za 
uchwytem) 

TAK 1   

9 kleszczyki naczyniowe typ heiss proste bez ząbków długość 
200 mm 8" delikatne skok ząbków 0,7 mm 

TAK 1   

10 kleszczyki naczyniowe typ kelly proste długość 140 mm 
5,1/2"delikatne skok ząbków 0,7 mm 

TAK 10   

11 kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito proste długość 
125 mm 5" delikatne skok ząbków 0,6 mm 

TAK 20   

12 kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte 
długość 125 mm  5" delikatne skok ząbków 0,6 mm 

TAK 20   

13 kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste typ gross 
długość 200 mm 8" z zamkiem . długość części ząbkowanej 
26mm skok ząbków 1,25mm. 

TAK 3   

14 skalpel sterylny z plastikową rączką  ochroną ostrza .ostrze 
wykonane ze stali węglowe figura 18. skalpel sterylny . 
opakowanie zawiera 10 sztuk. 

TAK 2   

15 skalpel sterylny z plastikową rączką  ochroną ostrza .ostrze 
wykonane ze stali węglowe figura 11. skalpel sterylny . 
opakowanie zawiera 10 sztuk. 

TAK 2   

16 raspator typ farabeuf odgięty szer.12,5mm długość 140mm. 
5,1/2" 

TAK 1   

17 dźwignia (podważka kostna) typ quervain , szer. 6,0mm , 
długość 195mm 7,3/4". 

TAK 2   

18 prosektor typ davis, dwustronny, długość 245 mm 9,3/4" TAK 2   

19 szpatułka mózgowa dwustronna giętka 18mm i 2 2mm, 
długość 180mm 7” 

TAK 2   
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20 szpatułka mózgowa dwustronna giętka 15mm i 18mm, 
długość 180mm 7” 

TAK 2   

21 szpatułka mózgowa dwustronna giętka 11mm i 13mm, 
długość 180mm 7” 

TAK 2   

22 szpatułka mózgowa dwustronna giętka 7mm i 9mm, 
długość 180mm 7” 

TAK 2   

23 łopatka brzuszno jelitowa elastyczna dwustronna szerokość 
25 mm długość całkowita 250 mm. 10". 

TAK 1   

24 łopatka brzuszno jelitowa elastyczna szerokość 12 mm 
długość 200 mm 8" 

TAK 1   

25 imadło chirurgiczne z zapadką długość 200 mm 8" część 
robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo 
skok 0,2 mm bardzo smukłe 

TAK 2   

26 imadło chirurgiczne typ crile-wood mocne długość 160 mm 
6,1/4"  z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami 
krzyżowymi 0,5 mm 

TAK 3   

27 nożyczki chirurgiczne standard tępo tępe proste długość 
145mm 5,3/4". 

TAK 1   

28 nożyczki typ schmieden-taylor długość 155mm 6" odgięte 
do góry jedno ostrze z kulką 

TAK 1   

29 nożyczki preparacyjne odgięte typ toennis adson długość 
175mm 7" ostrza tępo - tępe utwardzone z twardą wkładka , 
ucha złocone. 

TAK 2   

30 nożyczki chirurgiczne standard tępo tępe odgięte długość 
130mm 5,1/8". 

TAK 1   

31 nożyczki chirurgiczne standard odgiete ostrza ostro tępe 
długość 145mm 5,3/4. 

TAK 1   

32 zacisko opatrunkowy do papieru typ lorna długość 130mm 
5,1/8" odgięty rozstaw szczęk 13,5mm szerokość 6,5mm 
skok ząbków 0,7mm 

TAK 6   

33 zacisk opatrunkowy typ backhaus 0dgiety 50 stopni długość 
całkowita 110mm 4,3/8" rozstaw szczek 14mm. 

TAK 10   
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34 stalowa miska nerkowata o długości 250 mm 10". TAK 1   

35 kubek miarowy z nóżką  z podziałką , pojemność 0,1l TAK 1   

36 stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z 
uchwytem 

TAK 1   

37 pinceta nowotworowa typ heifetz,oczka zabkowane 
średnica 3mm, długość całkowita 220mm 8,3/4" 

TAK 1   

38 klamra mocująca do płótna wymiary 50 x 20 x 12. TAK 2   

39 pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka 
robocza 1 x 2 zęby długość 180mm 7" 

TAK 2   

40 kaniula ssąca zakrzywiona po łuku średnica 5,0 mm 
długość 180mm 7" 

TAK 1   

41 imadło chirurgiczne z zapadką długość 200 mm 8" część 
robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo 
skok 0,2 mm bardzo smukłe 

TAK 2   

42 kleszczyki do materiałów opatrunkowych odgięte typ 
foerster ballenger długość 180mm  7" z zamkiem . 

TAK 1   

43 szczypce kostne z podwójną przekładnią typ luer-stille 
proste dł. 225 mm 9" 

TAK 1   

44 szczypce kostne typ luer-stille zakrzywione z podwójną 
przekładnią długość  225 mm 9" 

TAK 1   

45 odgryzacz kostny z podwójną przekładnia typ echlin 
długość całkowita 230mm 9" branże pracujące  3 x 10mm. 

TAK 1   

46 odgryzacz kostny odgięty typ marquardt z podwójna 
przekładnią długośc całkowita 200mm 8". 

TAK 1   

47 odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, 
stopka standardowa, szerokość szczęki 2mm, otwarcie 
szczęki 9mm, długość części pracującej 180mm, 
rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką 
zapobiegającą refleksom świetlnym 

TAK 1   
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48 odgryzacz kostny z podwójną przekładnia typ echlin 
długość całkowita 230mm 9" branże pracujące  2 x 10mm. 

TAK 1   

49 pinceta nowotworowa typ yasargil-samii, średnica oczek 
gładkich 7mm, długość całkowita 240 mm 9,1/2'. 

TAK 1   

50 pinceta nowotworowa typ yasargil-samii, średnica oczek 
gładkich 5mm, długość całkowita 240 mm 9,1/2'. 

TAK 1   

51 pinceta nowotworowa typ heifetz,oczka zabkowane 
średnica 5mm, długość całkowita 220mm 8,3/4" 

TAK 1   

52 pinceta nowotworowa typ yasargil-samii, średnica oczek 
gładkich 3mm, długość całkowita 240 mm 9,1/2'. 

TAK 1   

53 suwmiarka neurochirurgiczna zakres pomiarowy do 150 mm 
długość całkowita 125 mm 5". 

TAK 1   

54 sonda wprowadzaja.typ de martel,giętka długość 350mm TAK 1   
55 uchwyt haczykowy do pił gigliego TAK 2   

56 pila drutowa typ gigli 6-cześci długość 400mm 16" TAK 3   

57 rozwieracz do laminectomii do ran typ anderson-adson 4 x 
4 zęby, ostry, długość 190mm 7,1/2". 

TAK 2   

58 wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm 
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi 
uchwytami blokującymi się pod  katem 90 stopni. 
wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu 
stronach kontenera. 

TAK 2   

59 kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o 
wymiarach  540x253x56mm 

TAK 1   

60 kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o 
wymiarach  540x253x76mm 

TAK 1   

61 retraktor typ irwins 4 x 4 zęby ostry długość 175 mm 7" TAK 1   
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62 kerrison typ sypert z podwójną dźwignia do góry długość 
360mm 14,1/2". 

TAK 1   

63 haczyk do nerwów typ cushing,90°,6mm, długość190mm 
7,1/2" 

TAK 1   

64 nożyczki chirurgiczne standard  proste tępo ostre długość 
145 mm 5,3/4" 

TAK 1   

65 haczyk do nerwów typ cushing,90°,4mm, długość190mm TAK 1   
66 odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, 

stopka standardowa, szerokość szczęki 4mm, otwarcie 
szczęki 9mm, długość części pracującej 180mm, 
rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką 
zapobiegającą refleksom świetlnym 

TAK 1   

67 odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, 
stopka standardowa, szerokość szczęki 3mm, otwarcie 
szczęki 9mm, długość części pracującej 180mm, 
rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką 
zapobiegającą refleksom świetlnym 

TAK 1   

68 odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, 
stopka standardowa, szerokość szczęki 1mm, otwarcie 
szczęki 9mm, długość części pracującej 180mm, 
rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką 
zapobiegającą refleksom świetlnym 

TAK 1   

69 odgryzacz kostny typ bohler długość 155 mm 6" szczęki 
odgięte z przekładnią szerokość 3 mm długość 14 mm z 
dwoma sprężynkami rozwierającymi 

TAK 1   

70 tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań 
zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze 

TAK 2   

71 tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością 
wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim 

TAK 2   
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72 pokrywa kontenera 1/1 w kolorze żółtym wykonana z 
grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do 
minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w 
systemie otwartym o wymiarach 592x294x37mm. 
zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony 
wykonana ze stopu stali. zamknięcie kontenera stanowi 
jednocześnie uchwyt w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z 
wanny. 
 
 
 
 

TAK 1   

2  ZESTAW TREPANACJA SHUNT 

 ZESTAW I – 1 SZT 

1 nożyczki chirurgiczne standard tępo tępe proste długość 
145mm 5,3/4". 

TAK 1   

2 nożyczki chirurgiczne standard odgięte ostrza ostro tępe 
długość 145mm 5,3/4. 

TAK 1   

3 nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 
145mm 5,3/4" ostrza tępo tępe , utwardzone z twardą 
wkładką , ucha złocone. 

TAK 2   

4 pinceta anatomiczna typ cushing prosta długość 200mm 8" TAK 1   
5 pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka 

robocza 1 x 2 zęby długość 180mm 7" 
TAK 1   

6 kleszczyki naczyniowe typ nissen odgięte długość 185 mm 
7,1/4"delikatne 

TAK 1   

7 kleszczyki preparacyjne do podwiązek typ baby-adson 
odgięte długość 180 mm 7". 

TAK 1   

8 
 

hak operacyjny typ us-army długość 220 mm 8,3/4" 
dwustronny wymiary łyżek 26x15/43x15-22x15/39x15 

TAK 
TAK 

2   
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9 rozwieracz do ran typ mayo-adams tępy 2 x 2 zęby długość 
165 mm 6,1/2" 

TAK 1   

10 retraktor do ran typu adson 4x4 półostre zęby długość 
całkowita 210mm 8,1/4". 

TAK 1   

11 kleszczyki naczyniowe typ mikulicz długość 185mm 7,1/4" 
odgięte końcówki robocze 1 x 2 zębt, ucha jedno pełne 
zamknięte drugie otwarte 

TAK 5   

12 imadło chirurgiczne typ crile-wood mocne długość 160 mm 
6,1/4"  z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami 
krzyżowymi 0,5 mm 

TAK 2   

13 skalpel sterylny z plastikową rączką  ochroną ostrza .ostrze 
wykonane ze stali węglowe figura 18. skalpel sterylny . 
opakowanie zawiera 10 sztuk. 

TAK 2   

14 kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 
185 mm 7,1/4" końcówka robocza 1 x 2 ząbki skok ząbków 
0,8 mm 

TAK 4   

15 pokrywa kontenera 1/1 w kolorze żółtym wykonana z 
grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do 
minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w 
systemie otwartym o wymiarach 592x294x37mm. 
zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony 
wykonana ze stopu stali. zamknięcie kontenera stanowi 
jednocześnie uchwyt w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z 
wanny. 

TAK 1   

16 tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań 
zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze 

TAK 2   

17 tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością 
wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim 

TAK 2   

18 wanna do kontenera o wymiarach 592x274x90mm 
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi 

TAK 1   
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uchwytami blokującymi się pod  katem 90 stopni. 
wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu 
stronach kontenera. 

19 kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 
540x253x76mm 

TAK 1   

20 prowadnica - narzędzie do tunelowania długość 600mm 
opakowanie  10 szt. 

TAK 1   

21 prowadnica - narzędzie do tunelowania długość 300mm 
opakowanie  10 szt. 
 
 

TAK 1   

 ZESTAW  II – 1 SZT 

1 suwmiarka neurochirurgiczna zakres pomiarowy do 150 mm 
długość całkowita 125 mm 5". 

TAK 1   

2 skalpel sterylny z plastikową rączką  ochroną ostrza .ostrze 
wykonane ze stali węglowe figura 18. skalpel sterylny . 
opakowanie zawiera 10 sztuk. 

TAK 1   

3 skalpel sterylny z plastikową rączką  ochroną ostrza .ostrze 
wykonane ze stali węglowe figura 11. skalpel sterylny . 
opakowanie zawiera 10 sztuk. 

TAK 1   

4 prosektor typ davis, dwustronny, długość 245 mm 9,3/4" TAK 1   
5 szpatułka mózgowa dwustronna giętka 7mm i 9mm, 

długość 180mm 7” 
TAK 1   

6 szpatułka mózgowa dwustronna giętka 11mm i 13mm, 
długość 180mm 7” 

TAK 1   

7 dźwignia (podważka kostna) typ quervain , szer. 6,0mm , 
długość 195mm 7,3/4". 

TAK 1   

8 raspator typ farabeuf odgięty szer.12,5mm długość 140mm. TAK 1   
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5,1/2" 

9 pinceta chirurgiczna standard 1 x 2 ząbki długość 180mm 
7”. 

TAK 2   

10 pinceta atraumatyczna prosta delikatna typ cushing długość 
180 mm 7" z twardą wkładką 

TAK 1   

11 pinceta anatomiczna typ cairns-dott  prosta długość 175mm 
7". 

TAK 1   

12 mikrossak typu raabe z atraumatyczną końcówką i 
niebieskim uchwytem oznaczającym średnicę zewnętrzną 
(6fr.=2mm), długość części pracującej 80mm, długość 
całkowita 130mm (zaznaczona przez jeden pierścień za 
uchwytem) 

TAK 1   

13 mikrossak typu raabe z atraumatyczną końcówką i zielonym 
uchwytem oznaczającym średnicę zewnętrzną 
(8fr.=2,7mm), długość części pracującej 80mm, długość 
całkowita 130mm (zaznaczona przez jeden pierścień za 
uchwytem) 

TAK 1   

14 kaniula dokomorowa typ cushing-cairns średnica 2,6 mm. 
długość 95mm 3,3/4". z mandrynem. 

TAK 1   

15 korba do wiertarki ręcznej typu hudson TAK 1   
16 przedłużka do wiertarki ręcznej typu hudson TAK 1   

17 frez typ hudson do wiertarki ręcznej typ hudson , średnica 
16 mm, kulisty 

TAK 1   

18 wiertło płaske, cushing, średnica 14 mm TAK 1   
19 sonda oczkowo żłobkowa giętka długość 190 mm 7,1/2". TAK 1   
20 odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, 

cienka stopka, szerokość szczęki 2mm, otwarcie szczęki 
9mm, długość części pracującej 180mm, rozkładalny, z 
wypychaczem oraz czarną powłoką zapobiegającą 
refleksom świetlnym 

TAK 1   
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21 kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito proste długość 
125 mm 5" delikatne skok ząbków 0,6 mm 

TAK 10   

22 rozwieracz do ran typ wullstein  3 x 3 zęby szerokość  14 
mm zęby tępe długość całkowita  130 mm 5,1/8". 

TAK 1   

23 kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste typ gross 
długość 200 mm 8" z zamkiem . długość części ząbkowanej 
26mm skok ząbków 1,25mm. 

TAK 3   

24 kleszczyki naczyniowe typ kelly proste długość 140 mm 
5,1/2"delikatne skok ząbków 0,7 mm 

TAK 5   

25 kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte 
długość 125 mm  5" delikatne skok ząbków 0,6 mm 

TAK 10   

26 imadło chirurgiczne typ crile-wood mocne długość 160 mm 
6,1/4"  z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami 
krzyżowymi 0,5 mm 

TAK 2   

27 imadło chirurgiczne z zapadką długość 200 mm 8" część 
robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo 
skok 0,2 mm bardzo smukłe 

TAK 1   

28 nożyczki typ schmieden-taylor długość 155mm 6" odgięte 
do góry jedno ostrze z kulką 

TAK 1   

29 nożyczki  preparacyjne czarne odgięte typ metzenbaum 
długość 180 mm 7" ostrza tępo tepe utwardzone z twardą 
wkładką ze szlifem falistym złote ucha całość czerniona 

TAK 1   

30 nożyczki  preparacyjne czarne odgięte typ metzenbaum 
długość 180 mm 7" ostrza tępo tepe utwardzone z twardą 
wkładką . złote ucha całość czerniona. 

TAK 1   

31 zacisk opatrunkowy typ backhaus 0dgiety 50 stopni długość 
całkowita 110mm 4,3/8" rozstaw szczek 14mm. 

TAK 6   

32 kubek miarowy z nóżką  z podziałką , pojemność 0,1 l TAK 1   
33 stalowa miska nerkowata o długości 250 mm 10". TAK 1   
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34 kaniula ssąca zakrzywiona po łuku średnica 5,0 mm 
długość 180mm 7" 

TAK 1   

35 zacisko opatrunkowy do papieru typ lorna długość 130mm 
5,1/8" odgięty rozstaw szczęk 13,5mm szerokość 6,5mm 
skok ząbków 0,7mm 

TAK 1   

36 frez hudson, sred. 14 mm, stożkowy TAK 1   
37 frez hudson, sred. 22 mm, kulisty TAK 1   

38 odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, 
stopka standardowa, szerokość szczęki 3mm, otwarcie 
szczęki 10mm, długość części pracującej 180mm 7", 
rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką 
zapobiegającą refleksom świetlnym 

TAK 1   

39 retraktor do ran typ irwins 4 x 4 zęby ostry długość 175 mm 
7". 

TAK 2   

40 retraktor do ran typu anderson-adson 4x4 ostre zęby 
długość całkowita 190mm 

TAK 2   

41 mikrossak typu raabe z atraumatyczną końcówką i żółtym 
uchwytem oznaczającym średnicę zewnętrzną 
(4fr.=1,4mm), długość części pracującej 80mm, długość 
całkowita 130mm (zaznaczona przez jeden pierścień za 
uchwytem) 

TAK 1   

42 nożyczki chirurgiczne standard tępo tępe proste długość 
145mm 5,3/4". 

TAK 1   

43 nożyczki chirurgiczne standard odgięte ostrza ostro tępe 
długość 145mm 5,3/4. 

TAK 1   

44 tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań 
zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze 

TAK 2   

45 tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością 
wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim 

TAK 2   
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46 pokrywa kontenera 1/1 w kolorze żółtym wykonana z 
grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do 
minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w 
systemie otwartym o wymiarach 592x294x37mm. 
zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony 
wykonana ze stopu stali. zamknięcie kontenera stanowi 
jednocześnie uchwyt w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z 
wanny. 

TAK 1   

47 wanna do kontenera o wymiarach 592x274x120mm 
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi 
uchwytami blokujacymi się pod  katem 90 stopni. 
wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu 
stronach kontenera. 

TAK 1   

48 kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 
540x253x106mm 

TAK 1   

49 zawór regulujący siłę ssania TYP CERULLO 
 

TAK 1   

3  MIKRONARZĘDZIA Z KLIPSOWNICAMI -1 szt. 
 

 ZESTAW I 

1 aplikator klipsów yasargila (mini), z 
zatrzaskiem, kształt bagnetowy, prosta część pracująca o 
długości 90mm, długość całkowita 215mm 

TAK 3   

2 aplikator klipsów yasargila (standard), z zatrzaskiem, kształt 
bagnetowy, prosta część pracująca o długości 110mm, 
długość całkowita 235mm 

TAK 3   

3 taca do przechowywania, transportu i sterylizacji klipsów do 
tętniaków typu yasargil, 34 miejsca na klipsy standardowe i 
mini, 4 miejsca na klipsy długie, zawiera tabliczki 
ułatwiające organizację, wymiary: długość 525mm, 

TAK 1   
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szerokość 250mm, wysokość 33mm 

4 aplikator klipsów yasargila (standard), z zatrzaskiem, kształt 
bagnetowy, część pracująca o długości 110mm zagiięta pod 
kątem 15 stopni, długość całkowita 235mm 

TAK 2   

5 aplikator klipsów yasargila (standard), z zatrzaskiem, kształt 
bagnetowy, część pracująca o długości 90mm zagięta pod 
kątem 15 stopni, długość całkowita 215mm 

TAK 2   

6 aplikator klipsów yasargila (mini), z zatrzaskiem, kształt 
bagnetowy, prosta część pracująca o długości 110mm, 
długość całkowita 235mm 

TAK 3   

7 aplikator klipsów yasargila (mini), z zatrzaskiem, kształt 
bagnetowy, część pracująca o długości 90mm zagięta pod 
kątem 15 stopni, długość całkowita 215mm 

TAK 2   

8 aplikator klipsów yasargila (mini), z zatrzaskiem, kształt 
bagnetowy, część pracująca o długości 110mm zagięta pod 
kątem 15 stopni, długość całkowita 235mm 

TAK 2   

9 aplikator klipsów yasargila (standard) z kodyfikacją 
kolorystyczną, z zatrzaskiem, kształt bagnetowy, długość 
części pracującej 90mm, długość całkowita 225mm 

TAK 2   

10 aplikator klipsów yasargila (mini) z kodyfikacją 
kolorystyczną, z zatrzaskiem, kształt bagnetowy, długość 
części pracującej 90mm, długość całkowita 225mm 

TAK 2   

11 tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań 
zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze 

TAK 2   
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12 tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością 
wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim 

TAK 2   

13 kosz z pokrywą do przechowywania i sterylizacji aplikatorów 
klipsów yasargila, zawiera żółte uchwyty chroniące przed 
uszkodzeniami, wymiary: 410x257x83,5mm 

TAK 1   

14 pokrywa kontenera 3/4 w kolorze żółtym wykonana z 
grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do 
minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w 
systemie otwartym o wymiarach 470x294x37mm. 
zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony 
wykonana ze stopu stali. zamknięcie kontenera stanowi 
jednocześnie uchwyt w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z 
wanny. 

TAK 1   

15 wanna do kontenera o wymiarach 470x274x120mm 
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi 
uchwytami blokującymi się pod  katem 90 stopni. 
wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu 
stronach kontenera. 
 
 
 

TAK 1   

  
ZESTAW II 

1 mikropęseta nowotworowa typu sensation, średnica części 
chwytającej 3,5mm, kształt bagnetowy, długość części 
pracującej 120mm, długość całkowita 245mm 9,1/2" 

TAK 1   

2 mikropęseta typu sensation, szczęki proste o szerokości 
0,5mm, kształt bagnetowy, długość części pracującej 
90mm, długość całkowita 210mm 8,1/4" 

TAK 1   
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3 mikronóż do naczyń typ koos, zagięty w dół, długość 
całkowita 185mm 7,1/4". 

TAK 1   

4 mikronóż do naczyń typ koos, zagięty w górę, długość 
całkowita 185mm 7,1/4". 

TAK 1   

5 mikrohaczyk półostry, długość całkowita 230mm 9". TAK 1   
6 mikrohaczyk tępy, długość całkowita 230mm 9". TAK 1   

7 mikrodisektor zagięty w górę, długość całkowita 230mm 9". TAK 1   

8 mikrodisektor zagięty w dół, tępy, długość całkowita 230mm 
9". 

TAK 1   

9 mikrodisektor typu caspar, odgięty w dół, szerokość części 
pracującej 1mm, długość całkowita 230mm 9". 

TAK 1   

10 mikrodisektor typu caspar, zagięty w dół, szerokość części 
pracującej 1mm, długość całkowita 210mm 8,1/4". 

TAK 1   

11 mikrodisektor typu caspar, zagięty w górę, szerokość części 
pracującej 1mm, długość całkowita 210mm 8,1/4". 

TAK 1   

12 mikroraspator, część pracująca w kształcie talerza, długość 
całkowita 230mm 9". 

TAK 1   

13 nóż do naczyń typu jacobson, długość całkowita 185mm 
7,1/4'. 

TAK 1   

14 mikronóż do naczyń typ koos, zagięty w górę, długość 
całkowita 185mm 7,1/4". 

TAK 1   

15 mikronóż do naczyń typ koos, zagięty w dół, długość 
całkowita 185mm 7,1/4". 

TAK 1   

16 ostry haczyk zagięty pod kątem 90 stopni, długość 
całkowita 185mm 7,1/4". 

TAK 1   

17 haczyk typu krayenbühl, długość całkowita 185mm 7,1/4". TAK 1   
18 nóż do tkanek nowotworowych typu samii, szerokość części 

pracującej 1,0mm, długość całkowita 230mm 9". 
TAK 1   

19 nóż do tkanek nowotworowych typu samii, szerokość części 
pracującej 3,5mm, długość całkowita 230mm 9". 

TAK 1   
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20 nóż do tkanek nowotworowych typu samii, szerokość części 
pracującej 5,0mm, długość całkowita 230mm 9". 

TAK 1   

21 mikronożyczki typu nagel, część pracująca odgięta pod 
kątem 45 stopni, jedno ostrze zakończone kuleczką, 
długość całkowita 200mm 8" , kształt bagnetowy  

TAK 1   

22 mikropęseta typu sensation, szczęki proste o szerokości 
0,5mm, kształt bagnetowy, długość części pracującej 
120mm, długość całkowita 240mm 9,1/2". 

TAK 1   

23 nóż diamentowy, ostrze ukośne 45 stopni, uchwyt w kolorze 
czarnym, długość całkowita 205mm 8". 

TAK 2   

24 mikropęseta nowotworowa typu sensation, średnica części 
chwytającej 2,5mm, kształt bagnetowy, długość części 
pracującej 120mm, długość całkowita 245mm  

TAK 1   

25 mikropęseta nowotworowa typu sensation, średnica części 
chwytającej 3,5mm, kształt bagnetowy, długość części 
pracującej 90mm, długość całkowita 210mm 8,1/4". 

TAK 1   

26 mikropęseta nowotworowa typu sensation, średnica części 
chwytającej 2,5mm, kształt bagnetowy, długość części 
pracującej 90mm, długość całkowita 210mm 8,1/4". 

TAK 1   

27 mikronożyczki typu sesnation o bardzo delikatnych 
szczękach, zawierają ilustracje kształtu szczęki na rączce, 
kształt bagnetowy, szczęki odgięte pod katem 45 stopni 
ostro-ostre, długość części pracującej 90mm 3,1/2", długość 
całkowita 220mm 8,34" 

TAK 1   

28 mikronożyczki typu sesnation o bardzo delikatnych 
szczękach, zawierają ilustracje kształtu szczęki na rączce, 
kształt bagnetowy, szczęki odgięte w górę ostro-ostre, 
długość części pracującej 135mm, długość całkowita 
265mm 10,1/2" 

TAK 1   
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29 mikronożyczki typu sesnation o bardzo delikatnych 
szczękach, zawierają ilustracje kształtu szczęki na rączce, 
kształt bagnetowy, szczęki odgięte w górę ostro-ostre, 
długość części pracującej 120mm, długość całkowita 
245mm 9,3/4" 

TAK 1   

30 mikronożyczki typu sesnation o bardzo delikatnych 
szczękach, zawierają ilustracje kształtu szczęki na rączce, 
kształt bagnetowy, szczęki proste ostro-tępe, długość 
części pracującej 120mm, długość całkowita 245mm 9,3/4" 

TAK 1   

31 mikronożyczki typu sesnation o bardzo delikatnych 
szczękach, zawierają ilustracje kształtu szczęki na rączce, 
kształt bagnetowy, szczęki proste ostro-ostre, długość 
części pracującej 135mm, długość całkowita 265mm 
10,1/2". 

TAK 1   

32 mikronożyczki typu sesnation o bardzo delikatnych 
szczękach, zawierają ilustracje kształtu szczęki na rączce, 
kształt bagnetowy, szczęki proste ostro-ostre, długość 
części pracującej 120mm, długość całkowita 245mm 9,3/4". 

TAK 1   

33 tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań 
zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze 

TAK 2   

34 tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością 
wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim 

TAK 2   

35 pokrywa kontenera 3/4 w kolorze żółtym wykonana z 
grubego aluminium minimum 2 mm grubośći z filtrem do 
minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w 
systemie otwartym o wymiarach 470x294x37mm. 
zewnetrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony 
wykonana ze 49stopu stali. zamknięcie kontenera stanowi 
jednocześnie uchwyt w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z 
wanny. 

TAK 1   

36 kosz z pokrywą do przechowywania i sterylizacji aplikatorów 
klipsów yasargila, zawiera żółte uchwyty chroniące przed 
uszkodzeniami, wymiary: 410x257x83,5mm 

TAK 1   
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37 wanna do kontenera o wymiarach 470x274x120mm 
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi 
uchwytami blokujacymi się pod  katem 90 stopni. 
wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu 
stronach kontenera. 

TAK 1   

 
ZESTAW III 

1 rozszerzacz tchawicy typ laborde długość 135mm 5,1/4" 
 

TAK 1   

2 skalpel sterylny z plastikową rączką  ochroną ostrza .ostrze 
wykonane ze stali węglowe figura 18. skalpel sterylny . 
opakowanie zawiera 10 sztuk. 

TAK 1   

3 skalpel sterylny z plastikową rączką  ochroną ostrza .ostrze 
wykonane ze stali węglowe figura 11. skalpel sterylny . 
opakowanie zawiera 10 sztuk. 

TAK 1   

4 hak operacyjny typ kocher jednozębny ostry długość 
205mm 8" 

TAK 1   

5 kleszczyki preparacyjne i do podwiązek typ overholt-
geissendoerfer odgięte długość 210mm 8, 1/4" skok ząbków 
0,5mm. 

TAK 1   

6 imadło chirurgiczne typ crile-wood mocne długość 160 mm 
6,1/4"  z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami 
krzyżowymi 0,5 mm  

TAK 1   

7 nożyczki chirurgiczne odgięte typ cooper tępo tępe długość 
145mm 5,3/4". 

TAK 1   

8 nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ baby-
metzenbaum długość 145mm 5,3/4" ostrza tępo tępe 
utwardzone z twardą wkładką ucha złocone 

TAK 1   

9 pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka 
robocza 1 x 2 ząbki długość 160mm 6 ,1/4" 

TAK 2   

10 rozwieracz do ran typ plester ostry 2 x 2 ząbki długość 
130mm 5.1/8". 

TAK 1   
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11 hak operacyjny typ sauerbruch mały długość 225mm 9" 
rozmiar łyżki  46 x 16mm 

TAK 2   

12 zacisko opatrunkowy do papieru typ lorna długość 130mm 
5,1/8" odgięty rozstaw szczęk 13,5mm szerokość 6,5mm 
skok ząbków 0,7mm 

TAK 1   

13 kaniula ssąca zakrzywiona po łuku średnica 5,0 mm 
długość 180mm 7" 

TAK 1   

14 kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste typ gross 
długość 200 mm 8" z zamkiem . długość części ząbkowanej 
26mm skok ząbków 1,25mm. 

TAK 1   

15 naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,16 litra 
wymiary 8,3 x (góra) 5,5 (dół) x 4,1 (wysokość) cm 

TAK 1   

16 tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań 
zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze 

TAK 2   

17 tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością 
wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim 

TAK 2   

18 wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm 
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi 
uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. 
wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu 
stronach kontenera 

TAK 1   

19 kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o 
wymiarach 243x253x76mm. 

TAK 1   

20 pokrywa kontenera 1/2 w kolorze żółtym wykonana z 
grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do 
minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w 
systemie otwartym o wymiarach 300x294x37mm. 
zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony 
wykonana ze stopu stali. zamknięcie kontenera stanowi 
jednocześnie uchwyt w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z 
wanny. 

TAK 1   
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4 
 

ZESTAW DO TREPANACJI – 1szt. 

1 suwmiarka neurochirurgiczna zakres pomiarowy do 150 mm 
długość całkowita 125 mm 5". 

TAK 1   

2 skalpel sterylny z plastikową rączką  ochroną ostrza .ostrze 
wykonane ze stali węglowe figura 18. skalpel sterylny . 
opakowanie zawiera 10 sztuk. 

TAK 1   

3 skalpel sterylny z plastikową rączką  ochroną ostrza .ostrze 
wykonane ze stali węglowe figura 11. skalpel sterylny . 
opakowanie zawiera 10 sztuk. 

TAK 1   

4 prosektor typ davis, dwustronny, długość 245 mm 9,3/4" TAK 1   
5 szpatułka mózgowa dwustronna giętka 7mm i 9mm, 

długość 180mm 7” 
TAK 1   

6 szpatułka mózgowa dwustronna giętka 11mm i 13mm, 
długość 180mm 7” 

TAK 1   

7 dźwignia (podważka kostna) typ quervain , szer. 6,0mm , 
długość 195mm 7,3/4". 

TAK 1   

8 raspator typ farabeuf odgięty szer.12,5mm długość 140mm. 
5,1/2" 

TAK 1   

9 pinceta chirurgiczna standard 1 x 2 ząbki długość 180mm 
7”. 

TAK 2   

10 pinceta atraumatyczna prosta delikatna typ cushing długość 
180 mm 7" z twardą wkładką 

TAK 1   

11 pinceta anatomiczna typ cairns-dott  prosta długość 175mm 
7". 

TAK 1   

12 mikrossak typu raabe z atraumatyczną końcówką i 
niebieskim uchwytem oznaczającym średnicę zewnętrzną 
(6fr.=2mm), długość części pracującej 80mm, długość 
całkowita 130mm (zaznaczona przez jeden pierścień za 
uchwytem) 

TAK 1   

13 mikrossak typu raabe z atraumatyczną końcówką i zielonym 
uchwytem oznaczającym średnicę zewnętrzną 

TAK 1   
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(8fr.=2,7mm), długość części pracującej 80mm, długość 
całkowita 130mm (zaznaczona przez jeden pierścień za 
uchwytem) 

14 kaniula dokomorowa typ cushing-cairns średnica 2,6 mm. 
długość 95mm 3,3/4". z mandrynem. 

TAK 1   

15 korba do wiertarki ręcznej typu hudson TAK 1   
16 przedłużka do wiertarki ręcznej typu hudson TAK 1   

17 frez typ hudson do wiertarki ręcznej typ hudson , średnica 
16 mm, kulisty 

TAK 1   

18 wiertło plaske, cushing, średnica 14 mm TAK 1   
19 sonda oczkowo żłobkowa giętka długość 190 mm 7,1/2". TAK 1   
20 odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, 

cienka stopka, szerokość szczęki 2mm, otwarcie szczęki 
9mm, długość części pracującej 180mm, rozkładalny, z 
wypychaczem oraz czarną powłoką zapobiegającą 
refleksom świetlnym 

TAK 1   

21 kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito proste długość 
125 mm 5" delikatne skok ząbków 0,6 mm 

TAK 10   

22 rozwieracz do ran typ wullstein  3 x 3 zęby szerokość  14 
mm zęby tępe długość całkowita  130 mm 5,1/8". 

TAK 1   

23 kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste typ gross 
długość 200 mm 8" z zamkiem . długość części ząbkowanej 
26mm skok ząbków 1,25mm. 

TAK 3   

24 kleszczyki naczyniowe typ kelly proste długość 140 mm 
5,1/2"delikatne skok ząbków 0,7 mm 

TAK 5   

25 kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte 
długość 125 mm  5" delikatne skok ząbków 0,6 mm 

TAK 10   

26 imadło chirurgiczne typ crile-wood mocne długość 160 mm 
6,1/4"  z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami 
krzyżowymi 0,5 mm 

TAK 2   

27 imadło chirurgiczne z zapadką długość 200 mm 8" część 
robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo 

TAK 1   
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skok 0,2 mm bardzo smukłe 

28 nożyczki typ schmieden-taylor długość 155mm 6" odgięte 
do góry jedno ostrze z kulką 

TAK 1   

29 nożyczki  preparacyjne czarne odgięte typ metzenbaum 
długość 180 mm 7" ostrza tępo tepe utwardzone z twardą 
wkładką ze szlifem falistym złote ucha całość czerniona 

TAK 1   

30 nożyczki  preparacyjne czarne odgięte typ metzenbaum 
długość 180 mm 7" ostrza tępo tepe utwardzone z twardą 
wkładką . złote ucha całość czerniona. 

TAK 1   

31 zacisk opatrunkowy typ backhaus 0dgiety 50 stopni długość 
całkowita 110mm 4,3/8" rozstaw szczek 14mm. 

TAK 6   

32 kubek miarowy z nóżką  z podziałką , pojemność 0,1l TAK 1   
33 stalowa miska nerkowata o długości 250 mm 10". TAK 1   
34 kaniula ssąca zakrzywiona po łuku średnica 5,0 mm 

długość 180mm 7" 
TAK 1   

35 zacisko opatrunkowy do papieru typ lorna długość 130mm 
5,1/8" odgięty rozstaw szczęk 13,5mm szerokość 6,5mm 
skok ząbków 0,7mm 

TAK 1   

36 frez hudson, sred. 14 mm, stożkowy TAK 1   
37 frez hudson, sred. 22 mm, kulisty TAK 1   
38 odgryzacz typu kerrison, kąt 130 stopni, otwarcie w górę, 

stopka standardowa, szerokość szczęki 3mm, otwarcie 
szczęki 10mm, długość części pracującej 180mm 7", 
rozkładalny, z wypychaczem oraz z czarną powłoką 
zapobiegającą refleksom świetlnym 

TAK 1   

39 retraktor do ran typ irwins 4 x 4 zęby ostry długość 175 mm 
7". 

TAK 2   

40 retraktor do ran typu anderson-adson 4x4 ostre zęby 
długość całkowita 190mm 

TAK 2   

41 mikrossak typu raabe z atraumatyczną końcówką i żółtym 
uchwytem oznaczającym średnicę zewnętrzną 

TAK 1   
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(4fr.=1,4mm), długość części pracującej 80mm, długość 
całkowita 130mm (zaznaczona przez jeden pierścień za 
uchwytem) 

42 nożyczki chirurgiczne standard tępo tępe proste długość 
145mm 5,3/4". 

TAK 1   

43 nożyczki chirurgiczne standard odgięte ostrza ostro tępe 
długość 145mm 5,3/4. 

TAK 1   

44 tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań 
zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze 

TAK 2   

45 tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością 
wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim 

TAK 2   

46 pokrywa kontenera 1/1 w kolorze żółtym wykonana z 
grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do 
minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w 
systemie otwartym o wymiarach 592x294x37mm. 
zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony 
wykonana ze stopu stali. zamknięcie kontenera stanowi 
jednocześnie uchwyt w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z 
wanny. 

TAK 1   

47 wanna do kontenera o wymiarach 592x274x120mm 
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi 
uchwytami blokujacymi się pod  katem 90 stopni. 
wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu 
stronach kontenera. 

TAK 1   

48 kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 
540x253x106mm 

TAK 1   

49 zawór regulujący siłę ssania TYP CERULLO TAK 1   

5  RETRAKTOR LEYLA -1 szt. 
1 giętkie ramię typu leyla do mocowania głowic sprzęgających  TAK 2   

2 złączka do mocowania płaskich szpatuł mózgowych, do 
montowania na ramieniu giętkim  typu yasargil 

TAK 2   
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3 głowica do mocowania od 1 do 5 ramion giętkich typu 
yasargil na pręcie ff285r 

TAK 1   

4 pręt podtrzymujący do montowania złączek kulistych oraz 
głowic mocujących  

TAK 1   

5 złączka kulista do mocowania pręta ff285r na relingu stołu 
operacyjnego 
 

TAK 1   

6 zestaw retrakcyjny go giętkich ramion typu leyla i ramy 
haków czepca typ gilsbach złożony z pręta  
mocującego i półokrągłej poprzeczki 

TAK 1   

7 nasadka do mocowania zestawu do 
bocznego ramienia wspomagającego 

TAK 1   

8 urządzenie mocujące do monotwania z uchwytem do głowy 
typu mayfield, złożone z pręta trzymającego i złączki, 
długość całkowita 130mm 

TAK 1   

9 złączka do montowania z prętem mocującym do zestawu 
typu gilsbach 

TAK 1   

10 kosz do przechowywania, transportu i sterylny izacji 
zestawu podstawowego 

TAK 1   

11 kosz z uchwytami do elastycznych ramion TAK 1   
12 szablon sposobu pakowania narzędzi w koszu na zestaw 

podstawowy 
TAK 1   

13 
 

szablon sposobu pakowania w koszu elastycznego 
ramienia 

TAK 1   

14 wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm 
wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi 
uchwytami blokującymi się pod  katem 90 stopni. 
wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu 
stronach kontenera. 

TAK 1   
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15 pokrywa kontenera 1/1 w kolorze 
żółtym wykonana z grubego aluminium minimum 2 mm 
grubości z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. 
filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 
592x294x37mm. zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia 
ochrony wykonana ze stopu stali. zamknięcie kontenera 
stanowi jednocześnie uchwyt w celu ułatwienia pewnego 
zdjęcia z wanny. 

TAK 1   

16 tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań 
zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze 

TAK 2   

17 tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością 
wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim 

TAK 2   

 
 
 
 
 

 

 

                      Dyrektor Zespołu 
 
                                                                                                      / mgr Krzysztof Nazimek/ 
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ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI 
 

L.P PARAMETRY WARUNEK 
GRANICZNY 

WARUNEK 
OFEROWANY 

OKRES GWARANCJI 
1 Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu umowy (miesiące) 
min. 24 m-ce Podać ile 

2 Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – (godziny) max. do 48 godzin Podać ile 
3 Czas naprawy przedmiotu umowy liczony od momentu 

zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.  
(max 5 dni roboczych.) Podać ile 

Przekraczając termin naprawy  Wykonawca  dostarczy  
Zamawiającemu na czas naprawy na swój koszt i ryzyko, 
sprzęt zastępczy o parametrach równoważnych do 
zakupionego. 

( max 24 godz.) Podać ile 

4 Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz 
materiałów zużywalnych  do zaoferowanego sprzętu 
medycznego licząc od daty upływu terminu gwarancji (w latach)  

10 lat TAK/NIE 

5 Okres gwarancji sprzętu medycznego zgłoszonego do naprawy 
zostanie każdorazowo przedłużony o czas jego wyłączenia z 
eksploatacji 

TAK TAK/NIE 

6 Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz 
uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie 
gwarancyjnym obciążają Wykonawcę 

TAK TAK/NIE 

7 Wykonawca zapewni w cenie oferty przeglądy gwarancyjne 
sprzętu  wraz z ewentualną wymianą elementów zużytych lub 
uszkodzonych 

Zgodnie z zaleceniami 

producenta 

Podać jak często 

8 Serwis autoryzowany (nazwa i adres)  Podać  

 

Uwaga:  Brak spełnienia jakiegokolwiek parametru technicznego (w postaci liczbowej lub opisu)  lub odpowiedz NIE spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 
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WYMAGANIA OGÓLNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE  
 
1. Wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich),  ocechowane       nr 

katalogowym, nazwą producenta, kodem Data Matrix i oznaczeniem Zamawiającego i Użytkownika „WSZN-
NCH” oraz potwierdzona odporność na korozję (napis). 

2.   Narzędzia mają być zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją.  
      Twarde wkładki wlutowane w całość  części roboczej narzędzia. 
3. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w postaci narzędzi w celu weryfikacji parametrów 

zaoferowanych produktów – załącznik „parametry techniczne” 
4. Dopuszcza się tolerancję w rozmiarach długości, wymiarów ostrzy (szczęk), skoku ząbków lub kątów 

zakrzywienia +/- 2 mm. 
5. Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018. 
6. Oferowane narzędzia maja być wykonane ze stali chirurgicznej spełniającej wymagania normy PN-EN 

10088-1: 2007 (ISO 7153-1). Informacje dotyczące stali użytej do produkcji narzędzi muszą być 
potwierdzone certyfikatem wytwórcy narzędzi, w którym powinien być wyszczególniony w % skład surowca 
użytego do produkcji narzędzi. Wymagane są następujące rodzaje i twardości stali dla poszczególnych grup 
narzędzi chirurgicznych zgodnie z DIN 58298: 

Rodzaj narzędzia Możliwe do użycia 
stale zgodne z DIN 
58298 

Stosowane rodzaje stali Twardość 

Haki operacyjne X20Cr13 X20Cr13 42-48 HRC  

Retraktory  X15Cr13     

  X8CRNiS18-9     

  X5CrNi18-10     

  X5CrNiMo17-12-2     

Nożyczki X20Cr13 X20Cr13 z twardą wkładką 42-48 HRC/60-64 HRC 

  X46Cr13     

  X50CrMoV15 X50CrMoV15 bez twardej wkładki 52-58 HRC 

  X38CrMoV15     

  X5CrNiMo17-12-2     

Dłuta X20Cr13     

  X46Cr13 X46Cr13 52-57 HRC 

  X50CrMoV15 X50CrMoV15 52-58 HRC 

  X38CrMoV15     

Podważki X20Cr13 X20Cr13 42-48 HRC  

  X46Cr13     

  X50CrMoV15     

  X38CrMoV15     

Ronguery Sztance X20Cr13 X20Cr13 42-48 HRC  

  X46Cr13     

  X50CrMoV15     

  X38CrMoV15     

Pincety X20Cr13 X20Cr13 42-48 HRC  

  X46Cr13 X46Cr13 42-46 HRC  

  X5CrNi18-10     

  X5CrNiMo17-12-2    

Kleszcze X20Cr13 X20Cr13 42-48 HRC  

  X46Cr13 X46Cr13 42-48 HRC  
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Klemy X20Cr13 X20Cr13 42-48 HRC  

  X46Cr13     

  X5CrNiMo17-12-2     

Imadła X20Cr13 X20Cr13 42-47 HRC  

  X30Cr13     

Imadła z twardą 
wkładką 

X20Cr13 X20Cr13 42-47 HRC (twarda 
wkładka 1600-1800 HV 

  X30Cr13     

 
 

1. Oświadczenie Wykonawcy , iż zapewnia  serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w formie 
kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek, ponownego złocenia 
uchwytów oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni Serwis posiada minimum park 
maszynowy w postaci : szlifierka, urządzenie do matowienia, linie do pasywacji, urządzenie 
galwaniczne do złocenia, mikroskop stereoskopowy, piec hartowniczo-próżniowy (potwierdzić 
dokumentami firmowymi wymieniając typy/modele). Serwis  jest  certyfikowany normami : 
ISO9001 2011 i ISO EN 13485. 

8. Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów 
serwisowych na terenie Polski (Podać w formularzu ofertowym). 

9.   Oznakowanie kodem Data Matrix w celu ułatwiania dokumentacji obiegu narzędzi w szpitalu.  
Narzędzia są oznaczone kodem  Data matrix czyli matrycowym dwuwymiarowym  kodem kreskowym (kod 
kreskowy 2D), składający się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru 
wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwala na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość 
skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix zawiera zakodowaną 
informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod może być wykorzystany do synchronizacji z systemami 
informatycznymi i organizacją pracy w obrębie np. Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład 
zestawów narzędzi chirurgicznych , obieg w obrębie BO/CS , planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w 
zestawach) 

             Dopuszczalne jest nie oznakowanie na narzędziach na których wymiary konstrukcyjne narzędzia nie dają     
             pełnej czytelności kodu. 

10. Ramiona nożyczek łączone są za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed 
przypadkowym odkręceniem. 

11. Wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję. 
12. Wszystkie produkowane narzędzia posiadają możliwość: 

- mycia ( ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez PZH) 
- dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez PZH 
- sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 134 stopnie Celcjiusza , niskotemperaturowa dla 
materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma. 

13. Wszystkie produkowane narzędzia muszą spełniać normę EN ISO 7153-1. 
14.  Parametry oferowanych narzędzi potwierdzone oryginalnym katalogiem lub jego kopią (strony      

prezentujące wyrób) i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Certyfikaty i parametry przedstawione    
       w formie oryginału lub kopii. 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi:  
Oświadczeni Wykonawcy, iż wszystkie zaoferowane narzędzia spełniają normy EN ISO7153-1 oraz normę DIN EN 
ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję- dotyczy zadania nr.2.  

 

           

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

            (miejscowość, data)             (podpis Wykonawcy) 

                         

 


