
Nr postępowania: ZO/4/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 1. Środki do odkażania skóry

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Preparat do odkażania skóry, błon śluzowych i jam 

ciała, zawierający jodopowidon, stosowany. jako 

koncentrat oraz wodny roztwór

B,Tbc,F,V,S,P butelka 1l 7

2.

Preparat do odkażania skóry, błon śluzowych i jam 

ciała, zawierający jodopowidon, stosowany. jako 

koncentrat oraz wodny roztwór

B,Tbc,F,V,S,P butelka 250ml 4

Razem wartość pakietu:  

Pakiet 2. Środki do mycia i odkażania rąk 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Delikatna pianka myjąca do higienicznego i 

chirurgicznego mycia rąk o ph ok..5,0 pasująca do 

dozowników Dermados

butelka 0,4 l 85

2.

Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk 

w postaci żelu o obniżonej lepkości zawierający 

etanol, glicerynę, aloes, pentanol, bez grup 

fenylowych w czasie 2 minut,  do dozowników typu 

Dermados

B, F, Tbc, V, Rota 

,Adeno, Polio 
butelka 0,5 84

3.

Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk 

w postaci żelu o obniżonej lepkości zawierający 

etanol, glicerynę, aloes, pentanol, bez grup 

fenylowych w czasie 2 mim z wbudowaną pompka i 

uchwytem na łózko 

B, F, Tbc, V, 

Rota, Polio 

butelka z 

pompka 
0,5 4

Razem wartość pakietu:  

Pakiet nr 2. Dodatkowe wymagania:                                                                                                                                                                                                         Wykonawca 

dostarczy, zamontuje i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy zawieszki na łózka kompatybilne z  butelką w ilości 8 szt (w ciągu 5 dni roboczych od 

podpisania umowy).                                                                                                                                

2.   Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia dozowników musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu 

oferty, ani w formularzu asortymentowo-cenowym). 

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

podpis Oferenta 



Nr postępowania: ZO/4/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 3. Środki do mycia i odkażania rąk 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Alkoholowy preparat bezbarwny w żelu na bazie 

etanolu do higienicznego i chirurgicznego odkażania 

rąk, działający w czasie 30 s, o przedłużonym 

działaniu do 3 godz, zawierający emolienty

B Tbc, F(C. 

albicans) , V 

(Polio, Adeno, 

Noro).

worek 700ml 48

2.

Preparat w postaci emulsji do higienicznego i 

chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry 

wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, 

barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z 

możliwością mycia rąk, ciała i włosów pacjentów także 

przed zabiegami operacyjnymi, Zawierający alantoinę, 

chroniącą skórę przed podrażnieniami. pH 5,5  

neutralne dla skóry.

 - worek 700 ml 58

Razem wartość pakietu:  

Pakiet 3 Wymagania dodatkowe:

Pakiet 4. Środki do odkażania rąk antyalergiczne

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej 

dezynfekcji rąk. Zawierający etanol w stęż. 70 %. Bez 

zawartości jodu, chlorheksydyny i związków 

amoniowych. Zawierający składniki natłuszczające i 

nawilżające. Nie zawiera barwników i substancji 

zapachowych. Gotowy do użycia. Spektrum bójcze: B, 

Tbc, F i V (Adeno, Noro, Polio, HIV, HBV, HCV, Rota) 

w czasie 60 sek. 

 B (łącznie z 

Tbc), F, V B, Tbc, 

F i V (Adeno, 

Noro, Polio, HIV, 

HBV, HCV, Rota)

butelka 500 ml 10

Pakiet 4. Wymagania dodatkowe:

1.   Dot. poz. 1, 2: Wykonawca dostarczy, zamontuje i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy:

 -  10 szt. dozowników ściennych  w systemie zamkniętym, zasilanych bateriami, kompatybilnych z zaoferowanymi preparatami (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy). 

2.   Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia dozowników musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu 

oferty, ani w formularzu asortymentowo-cenowym). 

1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy 4 szt. dozowników kompatybilnych z zaoferowanymi preparatami (w ciągu 5 dni 

roboczych od podpisania umowy)

2.   Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia dozowników musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu oferty, ani w 

formularzu asortymentowo-cenowym). 

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

podpis Oferenta 



Nr postępowania: ZO/4/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 5. Środki do odkażania rąk i skóry

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Alkoholowy preparat bezbarwny w żelu na bazie 

etanolu do higienicznego i chirurgicznego odkażania 

rąk, działający w czasie 30 s, o przedłużonym 

działaniu do 3 godz, zawierający emolienty

B, Tbc, F, V 

(łącznie z Noro, 

Adeno, Polio)

kanister 5 l 8

2.

Alkoholowy preparat bezbarwny w żelu na bazie 

etanolu do higienicznego i chirurgicznego odkażania 

rąk, działający w czasie 30 s, o przedłużonym 

działaniu do 3 godz, zawierający emolienty

B, Tbc, F, V 

(łącznie z Noro, 

Adeno, Polio)

butelka 0,5 l 1061

A 1 litr Razem wartość pakietu:  

2.   Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia zawieszek i pompek musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu oferty, 

ani w formularzu asortymentowo-cenowym). 

Pakiet nr 5. Wymagania dodatkowe:                                                                                                                                                       

Do wszystkich pozycji Wykonawca dostarczy i udostępni ZAWIESZKI na łózka kompatybilne z butelką w ilości 60 szt  oraz 

pompki do butelek  w ilości 100 szt.(w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy)

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

podpis Oferenta 



Nr postępowania: ZO/4/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 6. Środki ochronne do pielęgnacji rąk

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Emulsja do pielęgnacji skóry rąk zawierająca w 

składzie: wosk pszczeli, kwas hialirunowy, kolagen, 

elastynę, kompleks witamin C,E,F  i naturalne olejki. 

Opakowanie pasuje do dozowników typu Dermados. 

Kosmetyk.

500ml 98

Pakiet nr 6. Dodatkowe wymagania:                                                                                                                            Wykonawca 

dostarczy, zamontuje i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy 10 szt. dozowników kompatybilnych 

z zaoferowanymi preparatami (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy)

2.   Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia dozowników musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu oferty, ani w 

formularzu asortymentowo-cenowym). 

butelka z pompka 

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

podpis Oferenta 



Nr postępowania: ZO/4/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 7. Środki do odkażania skóry

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Preparat do odkażania skóry przed operacjami i 

nakłuciem, na bazie alkoholu, bezbarwny, bez jodu, o 

przedłużonym działaniu,  czas działania 15 sek.,w 

przypadku wirusów - 1min., w przypadku HBV -2 min

B,Tbc,F,V kanister 1l 139

2.

Preparat do odkażania skóry przed operacjami i 

nakłuciem,  na bazie alkoholu,bezbarwny, bez jodu, o 

przedłużonym działaniu, czas działania 15 sek.,w 

przypadku wirusów - 1 min., w przypadku HBV - 2 

min.

B,Tbc,F,V
butelka z 

atomizerem
250 120

3.

Preparat do odkażania, skóry, ran, szwów 

pooperacyjnych i błon śluzowych, bezbarwny, na 

bazie fenoksyetanolu i octenidyny 

B,V,F butelka 1 l 435

4.

Preparat do odkażania, skóry, ran, szwów 

pooperacyjnych i błon śluzowych, bezbarwny, na 

bazie fenoksyetanolu i octenidyny 

B,V,F
butelka z 

atomizerem
250ml 115

5.

Emulsja myjąca do włosów i ciała oraz kikutów 

amputacyjnych, o działaniu bakteriobójczym, na bazie 

octenidyny, działająca w czasie 3 min.

B butelka 1l 38

6 Aerozol antybakteryjny do  jamy ustnej B butelka 60ml 4

Razem wartość pakietu:  

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

podpis Oferenta 



Nr postępowania: ZO/4/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 8. Preparaty do dezynfekcji błon śluzowych

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Preparat do odkażania błon śluzowych w położnictwie 

i ginekologii i przy cewnikowaniu,na bazie 

etanolu,nadtlenku wodoru i chlorhexydyny

B, F, V, P butelka 1 l 7

2.

Preparat żelowy do oczyszczania i nawilżania 

przedsionka nosa, zawierający substancję 

przeznaczoną do eradykacji MDRO,( w tym MRSA), 

łagodzący otarcia i rany w przedsionku nosa powstałe 

w czasie do zabiegów

tubka 5ml 20

Razem wartość pakietu:  

Pakiet 9. Środki do odkażania pola operacyjnego

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry 

oparty o etanol i 2-propanol, ułatwiający dobre 

przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący 

aktywności w obecności białka, surowicy i krwi

B,Tbc,F,V, polio butelka 1l 151

2.

Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry 

oparty o etanol i 2-propanol, ułatwiający dobre 

przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący 

aktywności w obecności białka, surowicy i krwi

B,Tbc,F,V, polio
butelka z 

rozpylaczem
250ml 29

Razem wartość pakietu:  

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

podpis Oferenta 



Nr postępowania: ZO/4/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 10. Preparaty do dezynfekcji powierzchni - gotowe do użycia

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Preparat do szybkiej dezynfekcji  powierzchni i 

sprzętu medycznego, na bazie alkoholi, bez 

aldehydów,gotowy do użycia, działający w czasie  1 

min.

B,Tbc,F,V,
butelka z 

atomizerem
1 l 853

Pakiet 11. Preparaty do dezynfekcji powierzchni - gotowe do użycia z niska zawartością alkoholu

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Szybko działający środek do dezynfekcji, gotowy do 

użycia, z zawartością alkoholu -nie więcej niż 30%,  

bez aldehydów, dający dobrą tolerancję materiałową, 

nie pozostawiający śladów na dezynfekowanych 

powierzchniach, bezzapachowy, aktywny po 1min

B ,F,Tbc,V kanister 5 l 6

2.

Szybko działający środek do dezynfekcji, gotowy do 

użycia, z zawartością alkoholu -nie więcej niż 30%,  

bez aldehydów, dający dobrą tolerancję materiałową, 

nie pozostawiający śladów na dezynfekowanych 

powierzchniach, bezzapachowy, aktywny po 1min

B ,F,Tbc,V
butelka z 

atomizerem
750ml 15

Razem wartość pakietu:  

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

podpis Oferenta 



Nr postępowania: ZO/4/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 12. Preparaty do dezynfekcji powierzchni

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i 

sprzętu medycznego, na bazie alkoholi, wolny od 

aldehydów oraz chlorku

dwudecylodwumetyloamoniowego, gotowy do użycia, 

działający w czasie  1 min., 

B,F,V,Tbc kanister 5 l 24

2.

Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i 

sprzętu medycznego, na bazie alkoholi, wolny od 

aldehydów oraz chlorku 

dwudecylodwumetyloamoniowego, gotowy do użycia, 

działający w czasie  1 min.,       

B,F,V,Tbc
butelka z 

atomizerem
1l 14

3. 

Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru 

opartego na technologii AHP oraz anionowych i 

niejonowych środkach powierzchniowo czynnych, 

przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich 

wodoodpornych powierzchni i przedmiotów. Szeroka 

skuteczność mikrobójczą w warunkach brudnych. 

Preparat nie zawierający aldehydów, całkowicie 

rozpuszczalny w wodzie wodociągowej. Możliwość 

stosowania w obecności pacjentów oraz na 

oddziałach noworodkowych , może być stosowany w 

kontakcie z żywnością.

B,F,V,Tbc,S kanister 5litr 5

4.

Preparat w tabletkach do dezynfekcji powierzchni i 

sprzętu, na bazie aktywnego chloru, działający w 

czasie 15min.

B,Tbc,F,V,S tabletka  - 16300

Nazwa 

handlowa 

…………….

.

Wielkość 

op. 

……………

5.
Preparat do dezynfekcji ogólnej, z aktywnym chlorem, 

działający w czasie 15min., koncentrat.
B,Tbc,F,V kanister 5l 5

6.
Preparat do dezynfekcji ogólnej, z aktywnym chlorem, 

działający w czasie 15min., koncentrat
B,Tbc,F,V butelka 2l 64

7.

Stężony płynny środek dezynfekcyjny, na bazie 

aktywnego tlenu,  o szerokim spectrum mikrobójczym 

do wszystkich rodzajów powierzchni nie zawierający 

aldehydów działaniu myjącym, do dezynfekcji 

jednofazowej i mycia zmywalnych powierzchni 

i przedmiotów; bez aldehydów, chloru,działający w 

czasie 15 min w stężeniu 1%

B,Tbc,F,V kanister 6 l 57

Razem wartość pakietu:  

Preparaty do dezynfekcji  powierzchni - gotowe do użycia

Preparat do dezynfekcji powierzchni- koncentraty

Uwaga! Pakiet 12, w pozycji nr 4 należy podać cenę jednostkową za 1 tabletkę.

Wykonawca podaje w kolumnie "Nazwa handlowa" dodatkowo wielkość opakowania.                                                                                                    1.  W 

pozycji nr 3 i 7 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować (w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy) pompy przepływowe, 

automatycznie dozujące gotowy roztwór roboczy z koncentratu poprzez podłączenie do ujęcia wody i kanistra z koncentratem. Pompa powinna 

charakteryzować się prostym montażem i trwałością. Plastikowa obudowa zapewniająca bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. Pompa musi mieć 

możliwość regulacji stężenia za pomocą specjalnych dysz.

2.   Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia pomp musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu oferty, ani w 

formularzu asortymentowo-cenowym). 

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

podpis Oferenta 



Nr postępowania: ZO/4/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 13. Preparaty do dezynfekcji narzędzi

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Płynny preparat myjąco-dezynfekujący w koncentracie 

z przeznaczeniem do zanieczyszczonych narzędzi 

chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów 

medycznych, na bazie trzech enzymów: proteazy, 

lipazy i amylazy. Możliwość uzyskania stężenia 

roztworu roboczego od 0,5%. .Działający w czasie 5 

min: nie uszkadzający materiałów gumowych, 

plastikowych, metalowych; możliwość stosowania w 

myjkach ultradźwiękowych,Wyrób medyczny, będący 

na liście Pentax

B, Tbc, 

F(Candida al.), 

V(HIV, HBV, 

HCV) w czasie do 

5 min.

kanister 5 l 56

Pakiet 14. Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Preparat bezaldehydowy,na bazie nadwęglanu sodu 

do mycia i dezynfekcji narzędzi, wyrobów medycznych 

i endoskopów oraz do dezynfekcji powierzchni. 

Możliwość przygotowania stężeń: 2% , 1%, i 0,5% 

kontrolowanych za pomocą pasków testowych. Znak 

CE.

B,Tbc,F, 

V(łącznie z 

Adeno, Polio),S  

(C. perfingens, C. 

difficile) 

opakowanie 1 kg 20

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

podpis Oferenta 
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Pakiet 15. Preparat do dezynfekcji narzędzi i endoskopów

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Preparat do dezynfekcji narzędzi, instrumentów 

medycznych i endoskopów, na bazie aldehydu 

glutarowego ;posiadający paski testujące  aktywność; 

czas działania dla sporów do 1 godz., możliwość 

stosowania preparatu wielokrotnie do 30 dni do 

stosowania w endoskopach firmy Pentax, 

zatwierdzony przez serwis endoskopów Pentax

B,F,V,Tbc ,S kanister 5 l 45

2.

Płynny preparat do mycia manualnego wyrobów 

medycznych takich jak endoskopy, narzędzia 

chirurgiczne, na bazie co najmniej trzech enzymów ( 

w tym proteazy, lipazy, amylazy). Kompatybilny ze 

środkiem dezynfekcyjnym do endoskopów   

 -
kanister z 

pompką
5 l 10

Razem wartość pakietu:  

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

podpis Oferenta 
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Pakiet 16. Preparaty do maszynowego mycia narzędzi

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Uniwersalny środek alkaliczny do mycia w myjniach 

dezynfektorach, nie zawierający środków 

powierzchniowo czynnych, zawierający inhibitory 

korozji, przeznaczony do mycia narzędzi 

chirurgicznych,szkła laboratoryjnego, kontenerów, 

tworzyw sztucznych, skutecznie usuwający 

pozostałości organiczne oraz białka prionowe, 

posiada w składzie kwasy organiczne, alkalia, enzymy

5 l 39

2.

Płynny środek neutralizujący  na bazie kwasu 

cytrynowego, do stosowania w myjniach - 

dezynfektorach, nie zawierający związków 

powierzchniowo czynnych, przeznaczony do 

neutralizacji pozostałości po myciu środkiem 

alkalicznym z narzędzi chirurgicznych, przedmiotów z 

tworzywa sztucznego, sztywnych endoskopów.

5 l 16

3.

Płynny środek alkaliczny do mycia oraz dezynfekcji w 

myjniach - dezynfektorach sprzętu medycznego w tym 

termolablinego, środek pozwalający na pracę w 

programach z neutralizacja lub bez. O działaniu 

bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, 

wirusobójczym. Posiadający w swoim składzie związki 

powierzchniowo czynne. Dozowanie od 1 do 10 ml ma 

litr.

5l 20

4.

Lekko kwaśny produkt płuczący, zapobiegający 

osadzaniu się kamienia , pozwalający na szybkie 

suszenie bez zacieków. Odpowiedni dla wody o 

każdym stopniu twardości .Spełnia wymagania 

dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z dyrektywa 

93/42EWG . Dozowanie 4-12 ml na litr .

5l 3

Razem wartość pakietu:  

Rodzaj pojemnika

kanister

kanister

kanister

kanister

Pakiet 16. Wymagania dodatkowe: 

1. Wykonawca dostarczy  i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy 10 szt. kluczy do otwierania karnistrów 

2. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie w zakresie stosowania środków i ustawić odpowiednie dozowanie płynów (w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy) .

3. Ewentualny koszt dostawy, szkolenia, ustawień dozowania i udostępnienia kluczy musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu 

oferty, ani w formularzu asortymentowo-cenowym). 

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

podpis Oferenta 
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Pakiet 17. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych 

powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju 

wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. 

Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, 

noworodkowych i OIT. 

B, F (C. 

albicans), V 

(HBV, HCV, 

Adeno, Corona, 

Noro, H1N1, 

HSV1) do 5 min. 

pojemnik 100-200 1600

2.

Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych 

powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju 

wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. 

Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, 

noworodkowych i OIT. 

B, F (C. 

albicans), V 

(HBV, HCV, 

Adeno, Corona, 

Noro, H1N1, 

HSV1) do 5 min. 

wkład 100-200 10400

3.

Suche jednorazowe  ściereczki  z włókniny 

polipropylenowej  charakteryzującej  się wysoką 

chłonnością. Materiał, z którego wykonana jest 

ściereczka nie może się strzępić, rozciągać czy pylić 

średnio o wymiarach min 18x20 cm

wkład 200-300 400

Razem wartość pakietu:  

Pakiet 17. Wymagania dodatkowe: 

1. Wykonawca do poz. 3  dostarczy  i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy 6 szt. pojemników na suche jednorazowe ściereczki,                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Ewentualny koszt dostawy i udostępnienia pojemników musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów ( nie może stanowić dodatkowej pozycji w formularzu 

oferty, ani w formularzu asortymentowo cenowym)

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

podpis Oferenta 
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Pakiet 18. Wkłady dezynfekcyjne do podręcznego dyfuzora

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Wkład ze środkiem dezynfekującym o neutralnym 

zapachu (6% roztwór nadtlenku wodoru + kationy 

srebra) do dezynfekcji powierzchni i powietrza za 

pomocą dyfuzji suchej niewidocznej mgły. Bez 

formaldehydu, amoniaku oraz chloru, niekorozyjny. 

Wkład pasujący do podręcznego dyfuzora 

NOCOSPRAY producenta OXY'PHARM

B,F,V,S butelka 1 l 21

Pakiet 19. Środki dezynfekcyjne do wanien z Hydromasażu

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Środek do dezynfekcji powierzchni, oraz do 

profilaktyki przeciwgrzybiczej, do higienicznego mycia 

rąk i ciała. Preparat aktywny wobec bakterii, łącznie z 

MRSA, grzybów i wirusów: HBV, HCV, HIV, Papova. 

Preparat na bazie chlorku benzyloalkiloamoniowego. 

Opakowanie a 6 l.

B,F,V butelka 6l 10

Pakiet 20. Środki do odkażania skóry

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Płyn aseptyczny na bazie 4 % chlorheksydyny, do 

chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, do mycia 

skóry i włosów, wykazuje przedłużone działanie do 3 

godz.

B, F, V butelka 500ml 30

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

podpis Oferenta 
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Pakiet 21. Środki do dezynfekcji rąk

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
SPEKTRUM 

DZIAŁANIA

Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia 

(opakowań) na okres 12 

m-cy

Cena jedn. 

netto za op.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa
Producent

1.

Preparat do higienicznego i chirurgicznej dezynfekcji 

rąk na bazie etanolu(min89%), bez zawartości jodu, 

chlohesydyny, izopropanolu,fenolu i jego pochodnych. 

Preparat bezbarwny zawierający substancje 

nawilżające i regenerujące skórę takie jak witamina E, 

pantenol i gliceryna .Preparat dostosowany w 

systemie zamkniętym.

B,F,Tbc,V (HBV, 

HCV, HIV, Rota, 

Noro 

(mysi),Adeno, 

Polio). 

butelka 750ml 20

Skróty: 

B - bakterie

V - wirusy

F - grzyby

Tbc - prątki gruźlicy

S -spory

P -pierwotniaki

Czas oczekiwania na reakcję serwisu to 48 godzin, licząc od daty telefonicznego wezwania.

W sytuacji wystąpienia trwałej awarii systemu dozującego, po upływie jednego tygodnia od daty zgłoszenia awarii, Wykonawca zamontuje Zamawiającemu na własny koszt o 

identycznych własnościach i wolny od wad.

Wykonawca zapewni fachową obsługę techniczną i merytoryczną.

3.Dozowniki ścienne, wykonane z polietylenu do preparatów do mycia i dezynfekcji rąk w systemie zamkniętym NEXA doposażone  w ramię do dozowania łokciowego z możliwościa regulacji środka 

oraz w kluczyk i tackę zabezpieczającą przed kapaniem preparatu.

DO WSZYSTKICH PAKIETÓW! Systemy dozujące muszą być kompatybilne z preparatami chemicznymi i pochodzić od tego samego producenta.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia minimum 3 szkoleń dotyczących pracy z produktami dla personelu. Szkolenia mają się odbyć na terenie Szpitala.

Do systemów  dozujących, Zamawiający wymaga zapewnienia opieki serwisowej, wsparcia technicznego i okresowych przeglądów technicznych na żądanie Zamawiającego.

Awarie i uszkodzenia dozowników Wykonawca usuwa na własny koszt, własnym serwisem i z użyciem własnych materiałów.

Pakiet 21. Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca dostarczy, zamontuje i udostępni Zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy 4 szt. dozowników kompatybilnych z zaoferowanymi preparatami (w ciągu 5 

dni roboczych od podpisania umowy)

2.   Ewentualny koszt dostawy, montażu i udostępnienia dozowników musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w formularzu oferty, 

ani w formularzu asortymentowo-cenowym). 

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

podpis Oferenta 


