
DODATEK Nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy SPZOZ APMED 3 / 2020 
       

L.p. G R U P A  1 
Nazwa artykułu: Doposażenie poradni endoskopowej 

J.m. Ilość  Cena jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto  Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1.  Videogastroskop diagnostyczny HDTV 2  z wyposażeniem 
gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

2. Videokolonoskop diagnostyczny HDTV 2, każdy  z 
wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 
2019 lub 2020 

kpl 2        

3. Tor wizyjny  HDTV z funkcją obrazowania kompatybilna z poz. 1 
i 2 z wyposażeniem gotowa do użycia fabrycznie nowa rok 
produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

4. Automatyczna myjnia endoskopowa kompatybilna z poz. 1 i 2, 
każda  z wyposażeniem gotowa do użycia fabrycznie nowa rok 
produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 
                         

L.p. G R U P A 2  
Nazwa artykułu: Aparaty do hemodializy 

J.m. Ilość Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1  Aparat do hemodializy, każdy z wyposażeniem gotowy do 
użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 3        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 
 

L.p. G R U P A   3  
Nazwa artykułu: Aparat ultrasonograficzny 

J.m. Ilość Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1 Aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem gotowy do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 
   

L.p. G R U P A   4  
Nazwa artykułu: Sterylizator parowy 

J.m. Ilość Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1 Sterylizator parowy z wyposażeniem gotowy do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 



          
L.p. G R U P A 5  

Nazwa artykułu: Defibrylator 

J.m. Ilość  Cena jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1 Defibrylator z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy 
rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ………………………………………………………          
                                                                                                  

L.p. G R U P A 6 
Nazwa artykułu: Wózki transportowe 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1 Wózek transportowy w pozycji leżącej z wyposażeniem gotowy 
do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 7        

2 Wózek transportowy w pozycji siedzącej z wyposażeniem 
gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ………………………………………………………    

 
L.p. G R U P A 7 

Nazwa artykułu: Stoły operacyjne elektrohydrauliczne 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Stół operacyjny elektrohydrauliczny, każdy z wyposażeniem 
gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ………………………………………………………      
 

L.p. G R U P A  8 
Nazwa artykułu: Stół operacyjny ortopedyczny 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Stół operacyjny ortopedyczny z systemem pozycjonowania 
biodra i urządzeniem pozycjonowania kończyny z wyposażeniem 
gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ………………………………………………………      
 
      

L.p. G R U P A  9  
Nazwa artykułu: Videolaryngoskop 

J.m Ilość  Cena jedn 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1.  Videolaryngoskop z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie 
nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        



RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ………………………………………………………    
    

L.p. G R U P A 10  
Nazwa artykułu: Kolumna artroskopowa 

J.m Ilość  Cena jedn 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1.  Kolumna artroskopowa z wyposażeniem gotowa do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 
  

L.p. G R U P A 11  
Nazwa artykułu: Doposażenie sal operacyjnych 

J.m Ilość  Cena jedn 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1.  Wózek reanimacyjny z wyposażeniem gotowy do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

2. Wózek anestezjologiczny, każdy z wyposażeniem gotowy do 
użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 4        

3. Stół do pakietowania (narzędziowy), każdy z wyposażeniem 
gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 3        

4. Stół do pakietowania (do przewożenia narzędzi po zabiegach), 
każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok 
produkcji 2019 lub 2020 

kpl 4        

5. Stolik do materiałów medycznych i instrumentów chirurgicznych 
, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok 
produkcji 2019 lub 2020 

kpl 4        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ………………………………………………………         
     

Lp G R U P A 12 
Nazwa artykułu: Narzędzia manualne do zabiegów 

artroskopowych 

J.m. Ilość  Cena jedn 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1.  Narzędzia manualne do zabiegów artroskopowych gotowe do 
użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 3        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ………………………………………………………                
    

L.p. G R U P A 13 
Nazwa artykułu: Zestaw do mikroartroskopii diagnostycznej 

J.m. Ilość Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Zestaw do mikroartroskopii diagnostycznej gotowy do użycia kpl 1        



fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 
        
      

L.p. G R U P A 14   
Nazwa artykułu: Narzędzia do zabiegów histeroskopowych 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Narzędzia do zabiegów histeroskopowych (optyka 
histeroskopowa, płaszcz do histeroskopii) z wyposażeniem 
gotowe do użycia fabrycznie nowe rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ………………………………………………………      
 

L.p. G R U P A 15  
Nazwa artykułu: Narzędzia manualne zestawy 

J.m Ilość  Cena jedn 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1.  Zestaw narzędzi LAPAROTOMIA DUŻA gotowy do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

2. Zestaw narzędzi LAPAROTOMIA MAŁA gotowy do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

3. Zestaw narzędzi ZESTAW DOLNY gotowy do użycia fabrycznie 
nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

4. Zestaw narzędzi RĘKA I PRZEDRAMIĘ gotowy do użycia fabrycznie 
nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

5. Zestaw narzędzi STOPA I STAW SKOKOWY gotowy do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

6. Zestaw narzędzi GOLEŃ, UDO, RAMIĘ gotowy do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

7. Zestaw narzędzi DO SZYCIA gotowy do użycia fabrycznie nowy 
rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

8. Zestaw narzędzi BIODRO gotowy do użycia fabrycznie nowy rok 
produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

9. Zestaw narzędzi KOLANO gotowy do użycia fabrycznie nowy rok 
produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

10. Zestaw narzędzi ORTOPEDYCZNYCH DO MIEDNICY gotowy do 
użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

11. Zestaw narzędzi ORTOPEDYCZNYCH DO KRĘGOSŁUPA gotowy do 
użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 
 



 
L.p. G R U P A 16  

Nazwa artykułu: Doposażenie fzjoterapii 

J.m Ilość  Cena jedn 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1.  Aparat do elektroterapii, każdy z wyposażeniem gotowy do 
użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

2. Aparat do terapii ultradźwiękowej z wyposażeniem gotowy do 
użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

3. Diatermia krótkofalowa z wyposażeniem gotowa do użycia 
fabrycznie nowa rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

4. Laser biostymulacyjny z wyposażeniem gotowy do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

5. Lampa solux, każda z wyposażeniem gotowa do użycia 
fabrycznie nowa rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

RAZEM     

 
Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 

L.p. G R U P A 17  
Nazwa artykułu: Szyna CMP 

J.m Ilość  Cena jedn 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1.  Szyna CMP z wyposażeniem gotowa do użycia fabrycznie nowa 
rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

 
Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 

L.p. G R U P A 18   
Nazwa artykułu: Ssaki elektryczne 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Ssak elektryczny, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

RAZEM     

 
Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 

L.p. G R U P A 19   
Nazwa artykułu: Ogrzewacze 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Przepływowy podgrzewacz do podgrzewania płynów infuzyjnych, 
każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok 
produkcji 2019 lub 2020 

kpl 9        

2. Urządzenie do ogrzewania pacjenta, każdy z wyposażeniem 
gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 3        

RAZEM     

 



Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 

L.p. G R U P A 20   
Nazwa artykułu: Dwuszufladowy podgrzewacze medyczne 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Dwuszufladowy podgrzewacz medyczny do podgrzewania płynów 
infuzyjnych, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie 
nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 4        

RAZEM     

 
Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 

L.p. G R U P A 21   
Nazwa artykułu: Pompy  infuzyjne 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Pompa infuzyjna każda z wyposażeniem gotowa do użycia 
fabrycznie nowa rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 8        

2. Statyw 1 szt kompatybilny z poz. 1 szt 1        

RAZEM     

 
Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 

L.p. G R U P A 22   
Nazwa artykułu: Podwójny zasilacz do opasek zaciskowych 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Podwójny zasilacz do opasek zaciskowych ze statywem 
przewoźnym  z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy 
rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

 
Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 

L.p. G R U P A 23   
Nazwa artykułu: Napędy 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Uniwersalny napęd bateryjny dla chirurgii urazowej, chirurgii 
stopy i ręki, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie 
nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

2. Modułowy system bateryjny do chirurgii urazowej i 
rekonstrukcyjnej, każdy z wyposażeniem gotowy do użycia 
fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 2        

3. Napęd do ortopedii i traumatologii, CMF, neurochirurgii, z 
wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 
2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

 



Słownie wartość netto ………………………………………………………  
Słownie wartość brutto ……………………………………………………… 

L.p. G R U P A 24   
Nazwa artykułu: Napęd ortopedyczny hybrydowy 

J.m. Ilość  Cena  jedn. 
netto 

% 
VAT 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość netto Wartość brutto Nazwa producenta  Nr katalogowy lub inne 
oznaczenie 

identyfikacyjne 

1. Napęd ortopedyczny hybrydowy z wzajemnie wymiennymi 
nasadkami zasilany akumulatorowo i sieciowo  z wyposażeniem 
gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 

kpl 1        

RAZEM     

 
 
Data ……………….. 
 
 
             Podpis wykonawcy …………………………  


