
Nr postępowania: ZO/11/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 1. 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.

Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry 

pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, 

cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów      

ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, 

opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania 

potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, 

zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek 

wodoru. Nie zawierający etanolu, jodu i jego 

pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. 

Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 

15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. 

Produkt leczniczy.

B (w tym MRSA), F, Tbc, V butelka 1l 151

2.

Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry 

pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, 

cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów 

ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, 

opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania 

potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, 

zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek 

wodoru. Nie zawierający etanolu, jodu i jego 

pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. 

Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 

15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. 

Produkt leczniczy

B (w tym MRSA), F , Tbc, V 
butelka z 

rozpylaczem
250ml 29

Razem wartość pakietu:  

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

podpis Oferenta 



Nr postępowania: ZO/11/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 2. Preparaty do dezynfekcji powierzchni - gotowe do użycia z niską 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/11/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Pakiet 3. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG

Lp. Opis przedmiotu zamówienia SPEKTRUM DZIAŁANIA
Rodzaj 

pojemnika

Pojemność 

opakowania

Przewidywana ilość 

zamówienia (sztuk) 

na okres 12 m-cy

Cena jedn. 

netto za 

sztukę

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, średnio o wymiarach  18x20 cm 

B, F (C. albicans), V (HBV, 

HCV, Adeno, Corona, Noro, 

H1N1, HSV1) do 5 min. 

pojemnik 100-200 4000

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, średnio o wymiarach  18x20 cm

B, F (C. albicans), V (HBV, 

HCV, Adeno, Corona, Noro, 

H1N1, HSV1) do 5 min. 

wkład 100-200 30000

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  18x20 cm

wkład 200-300 4000

Razem wartość pakietu:  

Skróty: 

B - bakterie

V - wirusy

F - grzyby

Tbc - prątki gruźlicy

S -spory

P -pierwotniaki

Pakiet 3. Wymagania dodatkowe: 

1. Oferent 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 


