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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego do Centrum 

Symulacji Medycznej według poniższego podziału: 

1. Zadanie nr 1        

Dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego do Sali symulacji wysokiej wierności    

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego dla 

dorosłych i  zestawu drobnego sprzętu medycznego dla dzieci i niemowląt do Sali 

symulacji wysokiej wierności Centrum Symulacji Medycznej.  

 
Lp. Parametry, funkcjonalno ści Ilość 
  Zestaw drobnego sprz ętu dla dorosłych   
1.  laryngoskop światłowodowy dla dorosłych  LED zestaw – rękojeść 

światłowodowa z kompletem łyżek typu Macintosh w rozmiarze 1,2,3,4 
z twardym etui ochronnym, okres gwarancji min 24 m-ce 

1 szt. 

2.  worek samorozprężalny dla dorosłych z maską nr 5- o wydolności 
wydechowej maksymalnej 1600 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 
2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w 
autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP 

1 szt. 

3.  komplet (7sztuk) rurek ustno- gardłowych Guedela o różnych 
rozmiarach, oznaczonych kolorami 1 komplet 

4.  rureka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 2,5 1 szt. 

5.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 3,0 1 szt. 

6.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 3,5 1 szt. 

7.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 4,0 

1 szt. 

8.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 4,5 

1 szt. 

9.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 5,0 

1 szt. 

10.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 5,5 

1 szt. 

11.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 6,0 

1 szt. 

12.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 6,5 

1 szt. 

13.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 7,0 

1 szt. 
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14.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 7,5 

1 szt. 

15.  rurka nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste w 
rozmiarach w mm 8,0  

1 szt. 

16.  rurka krtaniowa dwukanałowa w rozmiarze 3 oznaczonych 
kolorystycznie, z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu 
pokarmowego przez cewnik 

1 szt. 

17.  maska krtaniowa silikonowa  nr 1 1 szt. 
18.  maska krtaniowa silikonowa  nr 2 1 szt. 
19.  maska krtaniowa silikonowa  nr 3 1 szt. 
20.  maska krtaniowa silikonowa  nr 4 1 szt. 
21.  maska krtaniowa silikonowa  nr 5 1 szt. 
22.  maska krtaniowa silikonowa  nr 6 1 szt. 
23.  rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarze 6,0  2 szt. 
24.  rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarze 6,5 2 szt. 
25.  rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarze 7,0  2 szt. 
26.  rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarze 7,5 2 szt. 
27.  rurka intubacyjna z mankietem w rozmiarze 8,0  2 szt. 
28.  maska do tlenoterapii  100% tlenem z zaworem, rezerwuarem i 

przewodem tlenowym  5 szt. 

29.  kaniula nosowa dla dorosłych z przewodem min.2m 10 szt. 
30.  staza gumowa bezlateksowa uciskowa w roli  25  sztuk na 1 szpulce 5 szpulek 
31.  wenflon oznaczony kolorem żółtym 0,6mm 20 szt. 
32.  wenflon oznaczony kolorem niebieskim 0,8 mm  20 szt. 
33.  wenflon oznaczony kolorem różowym 1,1 mm 20 szt. 
34.  wenflon oznaczony kolorem zielonym 1,2 mm 20 szt. 
35.  wenflon oznaczony kolorem białym 1,4 mm 20 szt. 
36.  wenflon oznaczony kolorem popielatym 1,6 mm  20 szt. 
37.  przylepiec do wenflonów 50 szt. 
38.  strzykawka jednorazowe rozmiar 2 ml 50 szt. 
39.  strzykawka jednorazowe rozmiar 5ml 50 szt. 
40.  strzykawka jednorazowe rozmiar 10ml 50 szt. 
41.  strzykawka jednorazowe rozmiar 20ml 50 szt. 
42.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 2 ml 100 szt. 
43.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5 ml 100 szt. 
44.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 50 ml 50 szt. 
45.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20 ml 50 szt. 
46.  przedłużacz do pomp infuzyjnych 100 szt. 
47.  strzykawki bursztynowe rozmiar 50ml 50 szt. 
48.  przedłużacz bursztynowy do strzykawki 50 ml 50 szt 
49.  igły j/u Luer 0,5 50 szt. 
50.  igły j/u Luer 0,8 50 szt. 
51.  igły j/u Luer 0,9 50 szt. 
52.  igły j/u Luer 1,2  50 szt. 
53.  prowadnica wielorazowa do rurek intubacyjnych 4,0 1 szt. 
54.  prowadnica do trudnej intubacji – 3,3/600mm zagięta  1 szt. 
55.  prowadnica do trudnej intubacji 5,0/600mm zagięta 1 szt. 
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56.  uchwyt do rurek intubacyjnych dla dorosłych 2 szt. 
57.  szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych 1 szt. 
58.  latarka diagnostyczna LED 1 szt. 
59.  kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 – 1 opk. - w opakowaniu min 100 

szt.  1 opak 

60.  opatrunek wentylowy ACS 1 szt. 
61.  opatrunki hydrożelowe 10x10 2 szt. 
62.  opaska dziana 4mx5cm;  1 szt. 
63.  opaska dziana 4mx10cm;  1 szt. 
64.  opaska dziana 4mx15cm 1 szt. 
65.  opaska opatrunkowa elastyczna 5mx10 cm 2 szt. 
66.  metpak mankiet do szybkich przetoczeń -500ml  1 szt. 
67.  reduktor do tlenu ze szybkozłączką - dozownik do tlenu z 

przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych 1 szt. 

68.  stabilizator rurki intubacyjnej 5 szt. 
69.  filtr p/bakteryjny  Barierbac 1 szt.  
70.  okulary ochronne 1 szt. 
71.  igły do penów 0,8 fin- 1 opak./ min 100szt. w opakowaniu 1 opak 
72.  cewniki do odsysania wydzieliny nr 10 10 szt. 
73.  cewniki do odsysania wydzieliny nr 12 10 szt. 
74.  cewniki do odsysania wydzieliny nr 16 10 szt. 
75.  cewniki do odsysania wydzieliny nr 14 10 szt. 
76.  rurki tracheotomijne plastikowe 7;  1 szt. 
77.  penseta chirurgiczna 14 cm 1 szt. 
78.  igły rozmiar kompatybilne do probówek strzykawkowo - próżniowych do 

pobierania krwi zamkniętmy system SARSTEDT 100 szt. 

79.  worki urostomijne 10 szt. 
80.  cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 28 mm 10 szt. 
81.  cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 31 mm 10 szt. 
82.  cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 35 mm 10 szt. 
83.  worki do penileksów z drenem 5 szt. 
84.  butla Redona 250 ml+ dren 1 szt. 
85.  stojak do kroplówki 1 szt. 
 

Zestaw drobnego sprz ętu dla dzieci i niemowl ąt  
86.  laryngoskop światłowodowy pediatryczny  LED zestaw  

rękojeść światłowodowa pediatryczna z kompletem łyżek typu Miller w 
rozmiarze 00,0,1,2; w twardym etui ochronnym, okres gwarancji min 24 
m-ce 

1 szt. 

87.  worek samoprężny dla dzieci z maską nr 3- o wydolności wydechowej 
maksymalnej 500 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml; 
resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w 
autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP; 

1 szt. 

88.  worek samoprężny dla niemowląt z maskami nr 0,1,2 zupełnie 
przezroczystymi- o wydolności wydechowej maksymalne 240 ml, 
pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku 
z możliwością sterylizacji w autoklawie, możliwość dołączenia zastawki 
PEEP 

1 szt. 
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89.  rurek intubacyjnych w rozmiarach 2,0 z portem  2 szt. 
90.  rurek intubacyjnych w rozmiarach 2,0 bez portu  2 szt 
91.  rurek intubacyjnych w rozmiarach 2,5  bez portu 2 szt. 
92.  rurek intubacyjnych w rozmiarach 2,5  z portem 2 szt 
93.  rurek intubacyjnych w rozmiarach 3,0  bez portu 2 szt. 
94.  rurek intubacyjnych w rozmiarach 3,0  z portem  2 szt. 
95.  rurek intubacyjnych w rozmiarach 3,5  bez portu 2 szt. 
96.  rurek intubacyjnych w rozmiarach 3,5  z portem 2 szt 
97.  rurek intubacyjnych w rozmiarach  4,0 z portem  2 szt. 
98.  rurek intubacyjnych w rozmiarach  4,0 bez portu 2 szt 
99.  zestaw nebulizacyjny zawierający nebulizator, maskę aerozolową, 

przewód tlenowy min.2m 1 szt. 

100. maska do tlenoterapii 100% tlenem pediatryczna z zaworem 
jednodrogowym, rezerwuarem i przewodem tlenowym  10 sztuk 

101. kaniula nosowa dla dzieci z przewodem min.2m 20 szt. 
102. igły j/u Luer 0,5 10szt. 
103. igły j/u Luer 0,6 10szt. 
104. igły j/u Luer 0,8 10 szt. 
105. igły j/u Luer 0,9 10szt. 
106. strzykawki jednorazowe rozmiar 2 ml 50 szt. 
107. strzykawki jednorazowe rozmiar 5 ml 50 szt. 
108. strzykawki jednorazowe rozmiar 10ml 50 szt. 
109. strzykawki jednorazowe rozmiar 20ml 50 szt. 
110. strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 2 ml 100 szt. 
111. strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5 ml 100 szt. 
112. strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 50 ml 50 szt. 
113. strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20 ml 50 szt. 
114. przedłużacz do pomp infuzyjnych 100 szt. 
115. prowadnica do rurek intubacyjnych 1,9 1 szt. 
116. prowadnica do rurek intubacyjnych 2,2 1 szt. 
117. uchwyt do rurek intubacyjnych dla dzieci 4 szt. 
118. szczypce Magill 7,25 dla dzieci i młodzieży  1 szt. 
119. kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, sztywny, uniwersalny, 

regulowany, z uniwersalnym podparciem potylicy, z regulacją 
podbródka w 3-ch punktach, wykonany z materiału niewchłanianego 
wody i krwi 

3 szt. 

120. ciśnieniomierz ręczny z manometrem i 3 mankietami dla dzieci 
wymiennych mankietów dla dzieci możliwych do dezynfekcji, okres 
gwarancji min 24 m-ce 

1 szt. 

121. reduktor do tlenu z szybkozłączką - dozownik do tlenu z 
przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych,  okres gwarancji 
min 24 m-ce 

1 szt. 

122. igły j/u Luer 0,5 100 szt. 
123. igły j/u Luer 0,8 100 szt. 
124. igły j/u Luer 0,9 100 szt. 
125. igły j/u Luer 1,2 100 szt. 
126. inhalator elektryczny 1 szt. 
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127. cewniki do odsysania wydzieliny  6 20 szt. 
128. cewniki do odsysania wydzieliny  8 20 szt. 
129. zgłębniki do karmienia nr 6 20 szt. 
130. zgłębniki do karmienia nr 8 20 szt. 
131. zgłębniki do karmienia nr 10 20 szt. 
132. worki na mocz 30 szt. 
133. wieszaki do worków na mocz 30 szt. 
134. cewniki Folea 14 10 szt. 
135. cewniki Folea 16 10 szt. 
136. cewniki Folea 18 10 szt. 
137. cewniki Folea  20 10 szt. 
138. cewniki Folea 22 10 szt. 
139. igły rozmiar kompatybilne do probówek strzykawkowo - próżniowych do 

pobierania krwi zamkniętmy system SARSTEDT- 200 szt. 

140. worki urostomijne 10 szt. 
141. zestaw do konikotomii dla dzieci 1 szt. 
142. penseta chirurgiczna 14 cm 5 szt. 
143. igła do odbarczania odmy 10 szt. 

 

2. Zadanie nr 2       

Dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego do Sali umiejętności pielęgniarskich   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego do Sali 

umiejętności pielęgniarskich Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.  
Lp. Parametry, funkcjonalno ści Ilość 
1.  spirometr/trenażer do ćwiczeń oddechowych 2 szt. 
2.  igła do portów naczyniowych z ostrzem typu Hubera zagięta, z 

przedłużaczem 
10 szt. 

3.  bezpieczna igła do portów naczyniowych z ostrzem typu Hubera  10 szt. 
4.  nożyczki do zdejmowania szwów 3 szt. 
5.  TABLICA ISHIHARA 14 tablic 1 szt. 
6.  kaniula nosowa dla dorosłych z przewodem min.2m 10 szt. 
7.  staza standardowa z plastikowym zamkiem  3 szt. 
8.  staza gumowa bezlateksowa uciskowa w roli  25  sztuk na 1 szpulce 5 szpulek  
9.  wenflon oznaczony kolorem żółtym 0,6mm 20 szt. 
10.  wenflon oznaczony kolorem niebieskim 0,8 mm  20 szt. 
11.  wenflon oznaczony kolorem różowym 1,1 mm 20 szt. 
12.  wenflon oznaczony kolorem zielonym 1,2 mm 20 szt. 
13.  wenflon oznaczony kolorem białym 1,4 mm 20 szt. 
14.  wenflon oznaczony kolorem popielatym 1,6 mm  20 szt. 
15.  przylepiec do wenflonów 50 szt. 
16.  strzykawki jednorazowe rozmiar 2 ml 50 szt. 
17.  strzykawki jednorazowe rozmiar 5ml 50 szt. 
18.  strzykawki jednorazowe rozmiar 10ml 50 szt. 
19.  strzykawki jednorazowe rozmiar 20ml 50 szt. 
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20.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 2 ml 100 szt. 
21.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5 ml 100 szt. 
22.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 50 ml 50 szt. 
23.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20 ml 50 szt. 
24.  przedłużacz do pomp infuzyjnych 100szt. 
25.  igły j/u Luer 0,5 50 szt. 
26.  igły j/u Luer 0,8 50 szt. 
27.  igły j/u Luer 0,9 50 szt. 
28.  igły j/u Luer 1,2 50 szt. 
29.  worki do pobierania moczu u niemowląt 100 szt. 
30.  kubeczek do karmienia niemowląt 35 ml 3 szt. 
31.  pipeta nastrzykawkowa do karmienia noworodka 2 szt. 
32.  opaska elastyczna tkana z zapinką 5mx8cm 50 szt. 
33.  bezdotykowy termometr na podczerwień, okres gwarancji min 24 m-ce 1 szt. 
34.  myjka higieniczna niepodfoliowana- w opakowaniu min 50 szt 10 opak. 
35.  podkład higieniczny 90x60 cm 1 szt. 
36.  szczoteczka do zębów z odsysaniem 5 szt. 
37.  kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 – 1 opk. /min 100 szt. w 

opakowaniu 
1 opak 

38.  opatrunki hydrożelowe 10x10 2 szt. 
39.  opaska dziana 4mx5cm 1 szt. 
40.  opaska dziana 4mx10cm 1 szt. 
41.  opaska dziana 4mx15cm 1 szt. 
42.  opaska opatrunkowa elastyczna 5mx10 cm 2 szt. 
43.  wymazówka w probówce bez podłoża 50szt 
44.  wymazówka do posiewów z podłożem 5 szt. 
45.  metpak mankiet do szybkich przetoczeń -500ml  1 szt. 
46.  reduktor do tlenu z szybkozłączką - dozownik do tlenu z 

przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych 
1 szt. 

47.  filtr p/bakteryjny  Barierbac 1 szt. 
48.  okulary ochronne 1 szt. 
49.  igły do penów 0,8 fin- 1 opak./ min 100szt. w opakowaniu 1 opak 
50.  cewniki do odsysania wydzieliny nr 10 10 szt. 
51.  cewniki do odsysania wydzieliny nr 12 10 szt. 
52.  cewniki do odsysania wydzieliny nr 16 10 szt. 
53.  cewniki do odsysania wydzieliny nr 14 10 szt. 
54.  rurki tracheotomijne plastikowe 7 1 szt. 
55.  rurki tracheotomijne plastikowe 7,5 1 szt. 
56.  rurki tracheotomijne plastikowe 8 1 szt. 
57.  zgłębniki do karmienia dla dorosłych 20 szt. 
58.  penseta chirurgiczna 14 cm 1 szt. 
59.  cewniki Foleya 14 2 szt. 
60.  cewniki Foleya 16 2 szt. 
61.  cewniki Foleya 18 2 szt. 
62.  cewniki Foleya 20 2 szt. 
63.  cewniki Foleya 22 2 szt. 
64.  igły rozmiar kompatybilne do probówek strzykawkowo - próżniowych 200 szt. 
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do pobierania krwi zamkniętmy system SARSTEDT 
65.  worki urostomijne 30 szt. 
66.  cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 28mm 10 szt. 
67.  cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 31mm 10 szt. 
68.  cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 35 mm 10 szt. 
69.  worki do penileksów z drenem 10 szt. 
70.  butla Redona 250 ml+ dren 5 szt. 
71.  stojak do kroplówki 2 szt. 

 

3. Zadanie nr 3        

Dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego do Sali OSCE   

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego do Sali 

OSCE Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.  
Lp. Parametry, funkcjonalno ści Ilość 
1. worek samorozprężalny dla dorosłych z maską nr 5 - o wydolności 

wydechowej maksymalnej 1600 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 
2600ml; resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w 
autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP, okres gwarancji min 
24 m-ce 

1 szt. 

2. komplet (7sztuk) rurek ustno- gardłowych Guedela o różnych 
rozmiarach, oznaczonych kolorami 

1 komplet 

3. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 2,5 

1szt. 

4. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 3,0 

1szt. 

5. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 3,5;  

1szt. 

6. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 4,0 

1szt. 

7. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 4,5 

1szt. 

8. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 5,0 

1szt. 

9. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 5,5 

1szt 

10. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 6,0 

1szt 

11. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 6,5 

1szt 

12. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 7,0 

1szt 

13. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 7,5 

1 szt. 

14. komplet rurek nosowo-gardłowych, wykonanych z PCV, przezroczyste 
w rozmiarach w mm 8,0  

1 szt. 
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15. rurka krtaniowa dwukanałowa w rozmiarze 3 oznaczona kolorystycznie, 
z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego 
przez cewnik 

1 szt. 

16. rurka krtaniowa dwukanałowa w rozmiarze 4 oznaczona kolorystycznie, 
z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego 
przez cewnik 

1 szt. 

17. rurka krtaniowa dwukanałowa w rozmiarze 5 oznaczona kolorystycznie, 
z dodatkowym kanałem do odsysania treści przewodu pokarmowego 
przez cewnik 

1 szt. 

18. maska krtaniowa silikonowa nr 1 1 szt. 
19. maska krtaniowa silikonowa nr 2 1 szt. 
20. maska krtaniowa silikonowa nr 3 1 szt. 
21. maska krtaniowa silikonowa nr 4 1 szt. 
22. maska krtaniowa silikonowa nr 5 1 szt. 
23. maska krtaniowa silikonowa nr 6 1 szt. 
24. zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach 6,0  2 szt 
25. zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach 6,5 2 szt. 
26. zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach 7,0  2 szt 
27. zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach 7,5 2 szt. 
28. zestaw rurek intubacyjnych z mankietem w rozmiarach 8,0  2 szt 
29. maska do tlenoterapii  100% tlenem z zaworem, rezerwuarem i 

przewodem tlenowym  
10 szt 

30. kaniula nosowa dla dorosłych z przewodem min.2m 10 szt 
31. staza standardowa z plastikowym zamkiem  6 szt 
32. wenflon oznaczony kolorem żółtym 0,6mm 20 szt 
33. wenflon oznaczony kolorem niebieskim 0,8 mm 20 szt 
34. wenflon oznaczony kolorem różowym 1,1 mm 20 szt 
35. wenflon oznaczony kolorem zielonym 1,2 mm 20 szt 
36. wenflon oznaczony kolorem białym 1,4 mm 20 szt 
37. wenflon oznaczony kolorem popielatym 1,6 mm 20 szt. 
38. przylepiec do wenflonów 50szt 
39. strzykawki jednorazowe rozmiar 2 ml 50szt 
40. strzykawki jednorazowe rozmiar 5ml 50szt 
41. strzykawki jednorazowe rozmiar 10ml 50szt 
42. strzykawki jednorazowe rozmiar 20ml 50szt 
43. strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 2 ml 100 szt. 
44. strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5 ml 100 szt. 
45. strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 50 ml. 50 szt. 
46. strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20 ml 50 szt. 
47. przedłużacz do pomp infuzyjnych-100 szt 100 szt 
48. strzykawki burszynowe rozmiar 50ml 50 szt. 
49. przedłużacz bursztynowy do strzykawki 50 ml 50 szt. 
50. igły j/u Luer 0,5 50 szt. 
51. igły j/u Luer 0,8  50 szt. 
52. igły j/u Luer 0,9  50 szt. 
53. igły j/u Luer 1,2  50 szt. 
54. prowadnica wielorazowa do rurek intubacyjnych 4,0 1 szt. 
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55. uchwyt do rurek intubacyjnych dla dorosłych 10 szt. 
56. szczypce Magilla 9’’ dla dorosłych 1 szt. 
57. latarka diagnostyczna LED 2 szt. 
58. kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy, uniwersalny ze stabilizacją 

podbródka 
1 szt. 

59. kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 – 1 opk. /min. 100 szt. w 
opakowaniu 

1 opak 

60. gaza opatrunkowa 0,2 m2 100 szt. 
61. opatrunek wentylowy ACS  1szt. 
62. opatrunki hydrożelowe 10x10 2 szt. 
63. opaska opatrunkowa elastyczna 5mx10 cm 2 szt. 
64. reduktor do tlenu z szybkozłączką - dozownik do tlenu z 

przepływomierzem i nawilżaczem do gniazd ściennych, okres gwarancji 
min 24 m-ce 

1 szt. 

65. stabilizator rurki intubacyjnej dla dzieci 5 szt. 
66. filtr p/bakteryjny  Barierbac 1 szt. 

67. okulary ochronne 1 szt. 
68. cewniki do odsysania wydzieliny nr 10 10 szt. 
69. cewniki do odsysania wydzieliny nr 12 10 szt. 
70. cewniki do odsysania wydzieliny nr 16 10 szt. 
71. cewniki do odsysania wydzieliny nr 14 10 szt. 
72. zgłębniki do karmienia dla dorosłych 20 szt. 
73. penseta chirurgiczna 14 cm 1 szt. 
74. cewniki Foleya 14 2 szt. 
75. cewniki Foleya 16 2 szt. 
76. cewniki Foleya 18 2 szt. 
77. cewniki Foleya 20 2 szt. 
78. cewniki Foleya 22 2 szt. 
79. igły rozmiar kompatybilne do probówek strzykawkowo - próżniowych do 

pobierania krwi zamkniętmy system SARSTEDT 
100 szt. 

80. worki urostomijne-10 szt 10 szt. 
81. cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 28 mm 10 szt. 
82. cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 31 10 szt. 
83. cewnik zewnętrzny dla mężczyzn 35 mm 10 szt. 
84. worki do penileksów z drenem 5 szt. 
85. butla Redona 250 ml+ dren 5 szt. 
86. worek samoprężny dla dzieci maską nr 3- o wydolności wydechowej 

maksymalnej 500 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml; 
resuscytator wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w 
autoklawie, możliwość dołączenia zastawki PEEP; 

1 szt. 

87. worek samoprężny dla niemowląt z maskami nr 0,1,2 zupełnie 
przezroczystymi- o wydolności wydechowej maksymalne 240 ml, 
pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml; resuscytator wielokrotnego 
użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie, możliwość dołączenia 
zastawki PEEP 

1 szt. 

88. rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0 z portem  2 szt. 
89. rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0 bez portu  2 szt. 
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90. rurek intubacyjnych w rozmiarze  2,5 z portem  2 szt. 
91. rurek intubacyjnych w rozmiarze  2,5 bez portu 2 szt. 
92. rurek intubacyjnych w rozmiarze  3,0 z portem  2 szt. 
93. rurek intubacyjnych w rozmiarze  3,0 bez portu 2 szt. 
94. rurek intubacyjnych w rozmiarze  3,5 z portem  2 szt. 
95. rurek intubacyjnych w rozmiarze  3,5 bez portu 2 szt. 
96. rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,0 z portem  2 szt. 
97. rurek intubacyjnych w rozmiarze  4,0 bez portu 2 szt. 
98. zestaw nebulizacyjny zawierający nebulizator, maskę aerozolową, 

przewód tlenowy min.2m 
1 szt. 

99. maska do tlenoterapii  100% tlenem pediatryczna z zaworem 
jednodrogowym ,rezerwuarem i przewodem tlenowym   

10 szt. 

100. kaniula nosowa dla dzieci z przewodem min.2m-10szt 10 szt. 
101. pulsoksymetr dla noworodka 1 szt. 
102. cewniki do odsysania wydzieliny 6 20 szt 
103. cewniki do odsysania wydzieliny 8 20 szt 
104. zgłębniki do karmienia nr 6 20 szt 
105. igła do odbarczenia odmy 1 szt. 

 

4. Zadanie nr 4        

Dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego do Sali nauki umiejętności 

technicznych    

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu drobnego sprzętu medycznego do Sali 

symulacji wysokiej wierności Centrum Symulacji Medycznej w ilości 1 szt.  

 
Lp. Parametry, funkcjonalno ści Ilość 
1.  igła do portów naczyniowych z ostrzem typu Hubera zagięta, z 

przedłużaczem 
5 szt. 

2.  bepieczna igła do portów naczyniowych z ostrzem typu Hubera  5 szt. 
3.  nożyczki do zdejmowania szwów 3 szt. 
4.  okład/kompres żelowy chłodzący/ rozgrzewający 2 szt. 
5.  staza standardowa z plastikowym zamkiem  3 szt. 
6.  staza gumowa bezlateksowa uciskowa w roli  25  sztuk na 1 szpulce 5 szpulek 
7.  wenflon oznaczony kolorem żółtym 0,6mm 20 szt. 
8.  wenflon oznaczony kolorem niebieskim 0,8 mm 20 szt. 
9.  wenflon oznaczony kolorem różowym 1,1 mm 20 szt. 
10.  wenflon oznaczony kolorem zielonym 1,2 mm 20 szt. 
11.  wenflon oznaczony kolorem białym 1,4 mm 20 szt. 
12.  wenflon oznaczony kolorem popielatym 1,6 mm  20 szt. 
13.  przylepiec do wenflonów 50 szt. 
14.  strzykawki jednorazowe rozmiar 2 ml 50szt. 
15.  strzykawki jednorazowe rozmiar 5ml 50szt. 
16.  strzykawki jednorazowe rozmiar 10ml 50szt. 



  
 

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru 
zdrowia, działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

46 

 

 

17.  strzykawki jednorazowe rozmiar 20ml 50szt. 
18.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 2 ml 100 szt. 
19.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 5 ml 100 szt. 
20.  strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock 20 ml 50 szt. 
21.  strzykawki burszynowe rozmiar 50ml 10 szt. 
22.  przedłużacz bursztynowy do strzykawki 50 ml 10 szt. 
23.  igły j/u Luer 0,5 50 szt. 
24.  igły j/u Luer 0,8 50 szt. 
25.  igły j/u Luer 0,9 50 szt. 
26.  igły j/u Luer 1,2  50 szt. 
27.  kompres gazowy niejałowy 7,5x7,5 – 1 opk. /min 100 szt.  w 

opakowaniu 
1 opak 

28.  opaska dziana 4mx5cm 1 szt. 
29.  opaska dziana 4mx10cm 1 szt. 
30.  opaska dziana  4mx15cm 1szt. 
31.  okulary ochronne 1 szt. 
32.  zgłębniki do karmienia dla dorosłych 20 szt. 
33.  penseta chirurgiczna 14 cm 1 szt. 
34.  cewniki Foleya 14 2 szt. 
35.  cewniki Foleya 16 2 szt. 
36.  cewniki Foleya 18 2 szt. 
37.  cewniki Foleya 20 2 szt. 
38.  cewniki Foleya 22 2 szt. 
39.  igły rozmiar kompatybilne do probówek strzykawkowo - próżniowych 

do pobierania krwi zamkniętmy system SARSTEDT 
200 szt. 

40.  worki stomijne, jedno  15 szt. 
41.  worki stomijne dwuczęściowe 15 szt. 
42.  stojak do kroplówki 2 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


