
L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

Wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilość

 Cena jednostkowa 

(za opakowanie) 

netto 

Stawka 

VAT

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1
  Skoncentrowany preparat dezynfekcyjny na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek rozpuszczanych w wodzie,szerokie spektrum działania  - 

B,F,V; szybka  dezynfekcja powierzchni skażonych bilogicznie Produkt biobójczy.
np. CHLORAMIX DT/ Javel op. op/300tabl 134

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

Wielkość 

opakowania 
Zamawiana ilość 

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

Preparat alkoholowy do mycia i dezynfekcji ciała; działający na B, Tbc, MRSA, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papova); 

zawierajacy w składzie min 2 alkohole oraz  inną substancję aktywną; bez triclosanu, etanolu i chlorheksydyny; nie alergizujący, 

dopuszczony do stosowania u pacjentek w ciąży, opakowania z pompką. Produkt leczniczy                                                                                                                                                                        

LUB                                                                                                                                                                          Preparat antybakteryjny 

do mycia ciała i włosów pacjentów. Wskazany do mycia pacjentów skolonizowanych MRSA oraz przed zabiegami operacyjnymi. 

Preparat gotowy do użycia, bezbarwny.  Bez substancji zapachowych. Bez mydła alkoholu. Produkt dopuszczony do stosowania u 

pacjentek w ciąży

np. SWELL 

EXTRA,Promaset med.
op. op. - 1L 250

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk.Możliwość  zastosowania u pacjentów leżących w zapaleniach skóry w 

okolicy analno-genitalnej.  Syntetyczny, bez zawartości mydła. Wykazujący działanie przeciwbakteryjn i przeciwgrzybicze. Na bazie 

laurylosiarczanów, z domieszką kwasu mlekowego. Dermatologicznie przebadany. pH 5.0-5,5. Gotowy do użycia. Kosmetyk.                                                                                                                      

LUB                                                                                                                                                                Niezawierający mydła i 

chlorheksydyny preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, zawierający alkilopoliglikozydy,  przetestowany 

dermatologicznie pielęgnujący skórę i chroniący przed wysychaniem o pH 5,0 neutralnym dla skóry Kosmetyk. Kompatybilność 

z dozownikiem dermados (pojemność 500ml), bądź wymiana dozowników na koszt Wykonawcy w sposób nie 

ingerujący w strukturę powierzchni ściennej. 

 np. ESEMTAN - 

EMULSJA MYJĄCA do rąk 

lub….

op. 500 ml 1230

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilosć

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu anestezjologicznego. Płynny, w koncentracie. Nie 

wymagający stosowania aktywatora. Zawierający min. 3 substancje aktywne: chlorek benzalkoniowy, pochodne alkoholowe 

(fenoksypropanol lub fenoksyetanol), diaminoguanidyny. Z dodatkiem inhibitorów korozji i niejonowych związków 

powierzchniowo czynnych. Bez aldehydów, chloru, fenolu i związków tlenowych. Zawierający substancje chroniące przed 

korozją. Posiadający dobre właściwości czyszczące. Z możliwością 7 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu 

białkowym, bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi. Działający na: B, Tbc (M. terrae i M. avium), F, V (BVDV, 

Vaccinia), możliwość rozszerzenia o Adeno. Wyrób medyczny kl. IIb.                                                                                                                                                      

LUB                                                                                                                                                                                                                                              

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu anestezjologicznego. Płynny, w koncentracie, substancja 

aktywna glukoprotanina. Nie zawiera aldehydów i związków amoniowych. Dobra tolerancja materiałowa, brak efektu klejenia 

się powierzchni. Nie wymagający stosowania aktywatora.  Na prośbę Zamawiającego do opakowań 2 litrowych dołączone 

zostaną nakrętki dozujące. 

np. GIGASEPT INSTRU AF op. 2L 216

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiane 

ilości

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, gotowy do użycia, w spray-u; zawiera 

glukoprotaminę, do 30% alkoholu, bez aldehydu glutarowego i QAV. Spektrum działania: warunki brudne, B, F, V (w tym wirusy 

HBV, HIV), Tbc – do 5 minut. Potwierdzona badaniami  możliwość stosowania w oddziale pediatrycznym i noworodkowym Wyrób 

medyczny  kl IIa                                                                                                         LUB                                                                                                                                                                         

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi np. głowic USG, plexi; 

zawierający min 3 substancje czynne; bez zawartości alkoholu, aldehydów, chlorheksydyny, chloru, fenoli i ich pochodnych; pH 7,0-

8,0; gotowy do użycia; bezbarwny; spektrum działania: warunki brudne, B, F, V (HIV, HBV) do 1 minuty, Tbc do 15 minut; 

możliwość zastosowania do inkubatorów i powierzchni w pionie żywieniowym;                                                                                              

np. MIKROZID 

SENSITIVE 
op. 1L 150

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

Zestaw do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, gazik suchy + gazik nasączony 70 % alkoholem izopropylowym. Saszetka w 

rozmiarze ok. 7 cm x 7 cm, gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny. Wielkość gazika po rozłożeniu ok. 9 x 12  cm, wykonany  

z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70 g/m2. Pakowane po 50 zestawów w opakowaniu (suchy+mokry). Wyrób medyczny 

kl. I 

op. - zestaw 2 

gazików suchy i 

mokry

op. - 50 200

ZAKRES 6 - GAZIKI Z ALKOHOLEM DO DEZYNFEKCJI SKÓRY 

ZAKRES 1 - PREPARATY NA BAZIE CHLORU 

ZAKRES 2 - MYCIE PACJENTA PRZED OPERACJAMI 

ZAKRES 3 - MYCIE RĄK

ZAKRES 4 - DEZYNFEKCJA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH - KONCENTRATY 

ZAKRES 5 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WRAŻLIWYCH NA DZIAŁANIE ALKOHOLI - SPRAY 



L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.

Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i 

denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw 

sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania 

ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD 

>2log.  Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w 

swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne.  enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie 

zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny.

Mediclean Forte op. 5L 31

2.

Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach 

dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego 

płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. 

Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l.

Mediklar Special op. 5L 8

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania  

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto 

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.
Preparat w żelu do nawilżania i oczyszczania ran z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu. Gotowy do użycia. Zawierający 

dichlorowodorek octenidyny. Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny. pH kwaśne. Wyrób 

medyczny.

Oktenilin op. 20 ML 100

2.
Preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. 

Bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny, usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób 

medyczny. 

Oktenilin op. 350 ml 45

Oktenisept op.
250 ML Z 

ATOMIZEREM
635

Oktenisept op. 1L 835

l.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

op. 2L 110

op. 6l 105

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

Wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.
Bezaldehydowy preparat oparty na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do wstepnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych; 

aktywny wobec:B, F, V(polio i Adeno),Tbc; opakowanie ze spryskiwaczem pianowym.                                                                                                                                                                                          
 np. STERISEPT RTU op. op. - 1L 85

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

Wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

 Preparat płynny w koncentracie do maszynowej chemiczno - termicznej dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych np. łóżek, 

wózków szpitalnych, stolików w zakresie temperatur 40-80°C; bezbarwny; zawierający chlorek dimetylodioktyloamoniowy i 

fenoksypropanol; z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji; bez aldehydów, pH roztworu 

roboczego 7,0-7,5; stężenie roztworu roboczego 0,5%                                                                                                                                     

 Termosept NDR op.  20 l 3

2
 Preparat płynny w koncentracie do płukania wyrobów medycznych np. łóżek po maszynowej chemiczno - termicznej dezynfekcji, 

bezbarwny; zawierający 5-15% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, inhibitory korozji oraz izopropanol; pH roztworu 

roboczego 7,0-7,5; stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%                                                                                                                                                                                                

 Termosept BSK op.  20 l 2

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiane 

ilości

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

Małe chusteczki (13x22cm) do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu , w tym sond USG, bez 

zawartości alkoholi ;substancje aktywne QAV. Kompatybilne z urządzeniami GE i Philips (potwierdzona przez producenta sprzętu). 

Spektrum działania: B (wg EN 13727)- do 1 min, F (wg EN 13624) - do 15 min, Tbc (wg EN 14348 )- do 15 min, V (Noro – mysi 

norowirus , HIV, HBV, HCV) - do 1 min. Spektrum potwierdzone na podstawie roztworu z odciśniętej chusteczki. Wyrób medyczny

np.. Sani Cloth Active
pudełko lub 

wkład 
op. 125szt 24

Razem:

ZAKRES 10 - WSTĘPNA DEZYNFEKCJA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH - SPRAY 

ZAKRES 11 - DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO - ŁÓŻKA 

Razem:

ZAKRES 12 - Małe chusteczki do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu 

Razem:

ZAKRES 9 - MYCIE I DEZYNFEKCJA DUŻYCH POWIERZCHNI 

1

Preparat myjąco – dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych. W formie koncentratu w płynie, zawierający fenoksyetanol, 

czwartorzędowe związki amoniowe, dodecyloaminy. Bez zawartości aldehydów, chloru, substancji lotnych i zapachowych. 

Możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, szkła. Spektrum działania: B, F 

(bójcze wobec drożdży), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV 40), Tbc (M.terrae, M.avium) warunki czyste i brudne – do 15 min. 

Z możliwością rozszerzenia spektrum bójczego: Norowirus (warunki czyste i brudne), Adeno -2% - 60 min;  pH koncentratu 

powyżej 7.  Wyrób medyczny kl. IIa                                                                                              LUB                                                                                                                                                                                          

Preparat myjąco – dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych. W formie koncentratu w płynie, zawierający fenoksyetanol, 

czwartorzędowe związki amoniowe, pochodne alkiloamin (aminoalkiloglicynę), niejonowe związki powierzchniowo czynne. Bez 

zawartości aldehydów, chloru. Możliwość stosowania na powierzchniach wykonanych z metalu, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, 

szkła. pH koncentratu powyżej 7,0. Wyrób medyczny kl. IIa. Spektrum działania i czas działania: B, Tbc (M.terrae, M.avium lub 

M.Tuberculosis), F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota) – do 15 min, Stężenie roztworu roboczego do 2%. Z 

możliwością rozszerzenia spektrum bójczego: o wirusa Adeno w dłuższym czasie.                                                                                                                        

ZAOFEROWANY PRODUKT musi być dostosowany do istniejącego podciśnieniowego systemu dozowania  lub 

wymiana systemu dozowania na inny półautomatyczny wraz z kalibracją i montażem oraz corocznym przeglądem 

dozownika – wszystko w cenie oferty. 

np. INCIDIN PRO, 

TERRALIN PROTECT

ZAKRES 7 - DEZYNFEKCJA MASZYNOWA SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH - W TYM DO DOKARMIANIA NOWORODKÓW 

Razem:

ZAKRES 8 - PREPARATY NA BAZIE OKTENIDYNY

3.

Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry. Możliwość zastosowania przy cewnikowaniach. Na bazie dichlorowodorku 

octenidyny, fenoksyetanolu. Nie zawierający jodu i chlorheksydyny. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. 

Gotowy do użycia. Bezbarwny. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Możliwość zastosowania u noworodków i 

wcześniaków. Produkt leczniczy.



L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

Preparat do maszynowego termicznego mycia kaczek, basenów. Preparat zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, po 

wyschnięciu nie zostawia plam, nie pieni się, posiada bardzo dobra zgodność materiałowa ze stalą szlachetną, aluminium i 

tworzywami sztucznymi. Zawierający kwasy organiczne, stabilizatory twardości i substancje chroniące przed korozją. Gęstość 

koncentratu  (20°C): 1,08 g/ml, ph ok.1,3.   Wyrób medyczny.                                                       LUB                                                                                                                                                                                        

Kwaśny produkt płuczący, nawilżający bez pozostawienia plam z wody i osadów wapiennych na przedmiotach. Na bazie kwasów 

organicznych. Odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości. Dozowanie 0,5-1,5ml/l, gęstość 1,1g/lcm³, pH 3,7-3,0, lepkość 

<50mPas. Ułatwiający szybkie suszenie bez zacieków, zbijający pianę

np.. Termosept RKF op. 5L 1

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur np. endoskopów, 

wideoendoskopów; zawierający kwas nadoctowy (0,1g w 100g preparatu) oraz inhibitory korozji; gotowy do użycia; spektrum 

działania B, Tbc, F, V, S w czasie do 5 minut; użytkowany preparat zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 

50 cykli zastosowań; opakowanie 5L. Możliwość kontroli  skuteczności przy pomocy pasków testowych, wyrób medyczny.

np.. Gigasept PAA op.  5L 10

paski testowe op. 50 szt. 10

ZAKRES 13- PREPARATY DO MASZYNOWEGO MYCIA SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH 

ZAKRES 14 - PREPARAT MYJĄCY DO MASZYNOWEJ OBRÓBKI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, ENDOSKOPÓW I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO 

1

Razem:



L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

Preparat w postaci proszku na bazie nadwęglanu sodu  do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych,endoskopów, rurek do 

respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych; możliwość dezynfekcji manualnej,w myjkach ultradżwiękowych, myjniach 

automatycznych i myjkach do endoskopów; preparat posiadający właściwości myjące i rozpuszczający pozostałości organiczne - 

krew, białko, wydzieliny, nie wymaga uzycia aktywatora, zawierający  w swoim składzie: nadwęglan sodu,TEA D; oraz 

enzymyPosiada surfaktanty zapobiegające pyleniu; nie zawiera kwasu cytrynowego; spektrum działania : B,F (C.albicans, A. 

niger), V (Adeno, Polio), M. terrae lub M. tuberculosis oraz M. avium, C. difficile w warunkach odpowiadających brudnym w czasie 

do 10 min. - 1% w czasie 10 min; spory - 1% w 30 min; opakowania zawiera miarkę dozującą,czas aktywności roztworu roboczego 

- 30 godzin LUB Preparat tlenowy (z możliwością kontroli aktywności) na bazie nadwęglanu sodu lub na innych substancjach 

aktywnych, bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli i ich pochodnych, pozytywna opinia producentów: Olympus, Storz, Wolf, 

paski testowe wliczone w cenę - 1000 sztuk, w opakowaniach posiadających oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane, 

przeklejane etykiety na obcojęzyczne opakowania nie są akceptowane.

Spektrum: B, F (candida albicans, aspergillus niger), V (polio, adeno), Tbc (M.tuberculosis lub M.terrae oraz M.avium), 

Clostridium: difficile - do 15 minut w warunkach odpowiadających brudnym. Na prośbę Zamawiającego wykonawca dostarczy wraz 

z pierwszą dostawą bezpłatne: tablice w formacie A4 - procedura dezynfekcji narzędzi chirurgicznych (wliczone w cenę 

preparatu), tablice - procedura dezynfekcji endoskopów (wliczone w cenę preparatu), niezmywalne naklejki na wanny 

dezynfekcyjne, z nazwą preparatu, stężeniem użytkowym i czasem dezynfekcji. 

Viruton Pulwer op. 5 kg 10

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiana 

ilosć

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1
Preparat do odkażania skóry przed zabiegami operacyjnymi na bazie alkoholowego roztworu jodopoliwinylopirolidonu, aktywny wobec B, Tbc, 

F, V; nie drażniący skóry, niealergizujący; Produkt leczniczy. 
np. Braunoderm op. op. - 1l 90

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania 

Zamawiane 

ilości

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.

 Dwuskładnikowy preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie zawierające składnik 

bazowy (kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy) oraz dodatek modyfikujący umożliwiający otrzymanie roztworu 

roboczego o neutralnym pH. Roztwór roboczy przezroczysty. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą 

nierdzewną, polietylenem, aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc (M. terrae, M. avium) , V (Adeno, Polio), S -  (w tym C.difficile) w czasie do 5 

min.. Koncentrat w płynie. Stężenie roztworu roboczego 2%. Wyrób medyczny kl. IIa                                                                     

LUB                                                                                                                                                                          Dwuskładnikowy 

preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych. Opakowania zawierające  kwas cytrynowy i chloryn 

sodu. Substancja aktywna: dwutlenek chloru. Produkt wykazujący dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, 

polietylenem, aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc (M. terrae, M. avium) , V (Adeno, Polio), S -  (w tym C.difficile) w czasie do 5 

min.. Koncentrat w płynie. Stężenie roztworu roboczego 2%. Wyrób medyczny kl. IIa 

np.. Tristel Fuse op. 100 ml 95

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.

Preparat na bazie nadsiarczanów do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego (w tym inkubatorów), bez aldehydów, 

kwasu ostowego, chloru, fenolu, zwiazków amoniowych, nadtlenku wodoru, zawierającyniejonowe związki powierzchniowo czynne, 

roztwór roboczy bezbarwny, aktywny po przygotowaniu przez co najmniej 24h,spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV,HCV, Polio, 

Noro, Adeno, Rota, Papowa w czasie do 10 minut, spory do 15 minut,  wyrób medyczny

np.. Perform op. 40 g 560

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1.

Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie alkohol 

alifatyczny izopropanol 75/100g produktu oraz substancję pielęgnującą (np. Panthenol). Nie zawierający barwników, substancji 

zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s., chirurgiczna do 3 min. Spektrum działania: B (w tym 

MRSA), Tbc (M.terrae, M. avium), F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno). Produkt biobójczy.

Zaoferowany preparat musi być kompatybilny z dozownikiem łokciowym dermados, ewentualnie Wykonawca zobowiązany będzie 

wymienić dozowniki na własny koszt bez ingerencji w strukturę ściany. DESMANOL PURE (op. w systemie zamkniętym)

np. Desmanol Pure TLD op. 1 l 115

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

Preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; zawierający w 100g - 18g 1-propanol, 45g 

alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujace, nawilzajace i regenerujace skórę (gliceryna i bisabolol), bez substancji 

zapachowych,  barwników i dodatkowych substancji aktywnych (pochodnych fenolowych, chlorheksydyny), aktywny wobec: B (w 

tym Tbc, MRSA), F, V (HIV,HBV,HCV, Herpes simplex, Adeno,Noro,Polio wg EN-PN 14476); preparat przebadany 

dermatologicznie i alergologicznie; Produkt biobójczy

Softa-Man Visco Rub

żel
op. 500 ml 200

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Przykładowa nazwa

Nazwa oferowanego 

produktu/nr katalogowy 

oraz kod EAN lub inny kod 

identyfikujący produkt - o ile 

dotyczy

Jednostka 

miary 

wielkość 

opakowania

Zamawiana 

ilość

Cena jednostkowa 

netto (za 

opakowanie)

 Stawka 

VAT 

Cena 

jednostkowa 

brutto (za 

opakowanie)

Wartość oferty netto Wartość oferty brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 Środek zawierający 70%

alkoholu izopropylowego, do zastosowań medycznych
Alizop op. 1000 ml 12

ZAKRES 16 - DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO - preparat na bazie PVP

ZAKRES 19 - DEZYNFEKCJA RĄK

ZAKRES 20 - Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

ZAKRES 21 - Preparat do zastosowań medycznych

WARTOŚĆ ZAMOWIENIA RAZEM

ZAKRES 17 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH - Z UWZGLĘDNIENIEM SPORÓW 

ZAKRES 18 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I WYROBÓW MEDYCZNYCH 

ZAKRES 15 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, ENDOSKOPÓW I SPRZĘTÓW ANESTEZJOLOGICZNYCH - W POSTACI PROSZKU 


