
 

Załącznik nr 1A            

Formularz asortymentowo-cenowy 
 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Ilość j.m Cena 

jednostk

owa 

netto  

Stawk

a 

podatk

u VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto  

Wartość netto  

za okres 36 m-

cy 

Wartość brutto 

za okres 36 m-cy 

Producent/model 

typ 

Próbki 

 

1 

Dzierżawa aparatu do 

hemodializy  

13 szt       --------- 

2 Koncentrat 

wodorowęglanowy 
suchy w kapsułkach w 

ilości niezbędnej do 

wykonywania 5 godz. 

Hemodializy 

26000 szt       2 szt 

3 Koncentrat kwaśny z 

glukozą/ bez glukozy 

w karnistrach  lub 

opakowaniachmiękkich 

(workach) o składzie: 

Na 130-145 mmol/l; K 

0-4 mmol/l; Ca 1,25-

1,75 mmol/l; glukoza 

(0 g/l); glukoza (1,0 

g/l); w opakowaniach 

wystarczajacych na 5 

godz HD w stosunku 

1:44 

26000 szt        

Po  2 szt 



4 Dializatory kapilarne 

dializatory o błonie 

syntetycznej 

(polisulfonowej, 

polieterosulfonowej, 

poliamidowej, 

poliatyloeterosulfonowa

, helixonowej) 

sterylizowane parą 

wodną lub promieniami 
gamma o 

powierzchni:1,6-1,8 m² 

i klirensie mocznika 

conajmniej 264 ml/min 

przy przepływie krwi 

300ml/min i przepływie 

dializatu 500ml/min 

12000 szt       2 szt 

5 Dializatory kapilarne 

dializatory o błonie 

syntetycznej 

(polisufonowej, 

polieterosulfonowej, 
poliamidowej, 

poliatyloeterosulfonowa

,helixonowej)sterylizow

ane parą wodną lub 

promieniami gamma o 

powierzchni: 2,0-2,2  

m² i klirensie mocznika 

conajmniej 275 ml/min  

przy przepływie krwi 

300ml/min i przepływie 

dializatu 500ml/min  

14000 szt       2 szt 



6 Linie tętniczo-żylne z 

workiem do stosowania 

na aparatach do 

hemodializy 

sterylizowane parą 

wodną lub promieniami 

gamma 

26000 szt       2 szt 

7 Igły do hemodializ 

tętnicze z oczkiem o 

rozmiarze 1,6 długości 
ostrza 20 mm, długości 

drenu 15 cm z 

zabezpieczeniem przed 

zakłuciem 

 

13000        2 szt 

8 Igły do hemodializ 

żylne o rozmiarze 1,6 

długości ostrza 20 mm, 

długości drenu 15 cm z 

zabezpieczeniem przed 

zakłuciem 

13000        2 szt 

9 Preparat czyszczący 
służący do  usuwania 

osadów wapniowych w 

aparatach do  HD   w 

temp powyżej 90° 

zasadniczy składnik 

kwas cytrynowy o 

stężeniu od 15-30% 

postać płynna   lub 

sucha (proszek)w ilości 

na 9600 dekalcyfikacji 

aparatów HD 

480* 

9600* 

 

 

szt  
 

 

 

      ----------- 



10 Ultrafiltry  234 szt        

 

 
RAZEM:          

 

 

 

 Poz.8 Ilośc*: 

postać płynna: 480 opakowań po 5 litrów  (250 ml na 1 dekalcyfikację ) lub 

postać sucha: 9600 kapsuł ( jedna kapsuła na 1  dekalcyfikację ) 

 

 
   ............................................................................ 

(Podpis  osoby uprawnionej lub 

            uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy) 


