
ZO/1/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

PAKIET NR 1. Rękawy papierowo-foliowe, torebki ochronne

Lp. Opis asortymentu J.m. Ilość
Cena jedn.  

netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT

Wartość 

brutto
Nr katalogowy Producent 

I Rękawy papierowo-foliowe płaskie o dł. 200m (S,EO,F)

1 rozm. 50mmx200m rolka 3

2 rozm. 75mmx200m rolka 8

3 rozm. 100mmx200m rolka 20

4 rozm. 120mmx200m rolka 30

5 rozm. 150mmx200m rolka 30

6 rozm. 200mmx200m rolka 28

7 rozm. 250mmx200m rolka 10

8 rozm. 270mmx200m rolka 10

9 rozm. 300mmx200m rolka 4

10 rozm. 350mmx200m rolka 2

Razem wartość pakietu:

11. Zawartość siarczanów nie mniej niż 0,25%,zawartość chlorków nie mniej niż  0,05%

6. Zgrzew fabrycznie wielorowkowy, wielokanałowy o szer. min.1 cm;

7. Na rękawach podany rozmiar opakowania oraz kierunek otwierania;

8. Temperatura zgrzewu 180-210 ˚C
9. Folia wykonana z przezroczystego co najmniej 5-cio warstwowego laminatu foliowego poliestrowo-polipropylenowego (wliczając warstwę kleju) - parametr podlegający ocenie na postawie próbki

10.Dostarczone w oryginalnych, firmowych opakowaniach o długim terminie ważności min.12 m-cy; 

12. Zamawiający dopuszcza wycenę rękawów o długości rolki innej niż żądana przez Zamawijącego, pod warunkiem przeliczenia ilości metrów tak, aby była zgodna z Zaproszeniem do składania ofert. W przypadku gdy z 
przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość rolek zaokrąglając w górę (do pełnych rolek).

5.Odstęp pomiędzy powtarzającym się nadrukiem na rękawie nie większy niż 155 mm - zgodnie z normą PN/EN 868-5;

1.Zestaw wskaźnikowy umieszczony pomiędzy warstwami folii (wskaźnik para wodna/tlenek etylenu/ formaldehyd) lub na papierze pod folią poza obszarem roboczym;

2.Bezpyłowe i łatwe oddzielanie się folii od papieru;

3.Gramatura papieru 60g - 70 g/m² ,  zgodna z normą PN/EN 868-3;

4. Folia o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie(wytrzymałość zgrzewów na rozrywie nie mniej niż1,5N/15mm), umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości, o grubości 83 mikrometrów, parametry zgodne z normą PN/EN 

868-5; - parametr podlegający ocenie na postawie próbki (3 szt. rękawów o rozmiarze 150,200,250 mm).
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PAKIET NR 2. Papier krepowany

Lp. Opis asortymentu J.m. Ilość
Cena 

jedn.netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT

Wartość 

brutto
Nr katalogowy Producent

II Papier krepowany

1 rozm. 60m x 60mm, miękki, gramatura 60g/m²(op.=500szt) op 15

2 rozm. 75m x 75mm, miękki, gramatura 60g/m² (op.=250szt) op 15

3 rozm. 90m x 90mm, miękki, gramatura 60g/m² ( op.=250szt) op 10

4 rozm. 100m x 100mm, gramatura 60g/m² (op.=250szt) op 15

5 rozm. 120m x 120mm, gramatura 60g/m² ( op.=100szt) op 5

 Razem wartość pakietu:

1. Wymagania zgodne z normą ISO 11607-1, PN -EN 868- 2,

2. Bariera mikrobiologiczna zgodna z DIN 58953-6 wykonana przez niezależne laboratorium

3. Zawartość chlorków nie większe niż 0,05%, siarczanów niż 0,02%;

6. Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż nie mniejsze niż 29 N

7. Odporność na przesiąkanie wody nie mniej niż 20 s

PAKIET NR 3. Taśmy samoprzylepne

Lp. Opis asortymentu J.m. Ilość
Cena 

jedn.netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT

Wartość 

brutto
Nr katalogowy Producent

III Taśmy samoprzylepne do zamykania pakietów

1 Taśma mocno klejąca ze wskażnikiem 19 mm x 50 m do pary wodnej rolka 150

2 Taśma  mocno klejąca bez wskażnika 19 mm x 50 m do pary wodnej rolka 50

 Razem wartość pakietu:

4.Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,5 kN /m w kierunku poprzecznym niemniej niż 1 kN /m

5.Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,6 kN /m w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,4 kN /m  - parametr podlegający ocenie na postawie próbki (min 6 szt. papieru w 
rozmiarze 100mx100mm)
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PAKIET NR 4. Etykiety, materiały eksploatacyjne do sterylizacji

Lp. Opis asortymentu J.m. Ilość
Cena 

jedn.netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT

Wartość 

brutto
Nr katalogowy Producent

1
Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji formaldehydem do metkownicy trzyrzędowej( 
systemu Browne DOKU-LABELER-A) alfanumerycznej z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet, 
komplet zawiera 2 rolki po 750 etykiet + wałek z tuszem

kpl 1

2

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parą wodną w rolce;
1 opakowanie zawiera 12 rolek, 1 rolka zawiera 750 etykiet.
Etykiety z miejscami informacyjnymi:
w rzędzie pierwszym: nr operatora, nr sterylizatora, nr cyklu, kod pakietu
w rzędzie drugim: datę sterylizacji
w rzędzie trzecim: datę ważności pakietu.

Etykiety muszą być kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem 
informacji wzdłuż przesuwu etykiet, lub użyczenie kompatybilnego urządzenia do metkowania  + wałek z tuszem.

kpl 5

3

Markery medyczne

Opis przedmiotu:
Specjalistyczne pisaki przeznaczone do trwałego znakowania opakowań sterylizacyjnych, etykiet, taśm oraz innych 
powierzchni. Cienko piszące, nietoksyczne, szybkoschnące, wodoodporne, żaroodporne, nieblaknące o słabej 
woni do stosowania w sterylizacji parowej. 

szt. 30

4

Test zgrzewu 

Opis przedmiotu zamówienia
Test walidacji i dokumentacji szczelności zgrzewu, gotowy do użycia bez konieczności umieszczania w 
dodatkowym opakowaniu,instrukcja zastosowania w zestawie. Test zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 11607-
2. 1 opakowanie zawiera 250 sztuk.

op 1

5
Koperty dokumentacyjne procesów sterylizacji dostosowane do wskaźników i etykiet wyżej wymienionych. 1 
opakowanie zawiera 100 sztuk

op 3

Razem wartośc pakietu:

Uwaga:

1. Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, aby była zgodna z Zaproszeniem do składania ofert. W 

przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość opakowań zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań).
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PAKIET NR 5. Wskaźniki, testy

Lp. Nazwa j.m. Ilość
Cena 

jedn.netto

Wartość 

netto

Stawka 

VAT

Wartość 

brutto
 Nr katalogowy Producent

1

Pakiet testowy Bowie - Dick 134 C3,5 min lub 121 C/ 15 min 

Opis - Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 134 C 3,5 min,lub 121 C/ 15 min  

kontrolujący penetrację i jakość pary. Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 867-4, PN-EN ISO 11140-4. 
Wskazana duża rozbieżność kolorystyczna testów przed i po procesie sterylizacji.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta testu w zakresie zgodności z normami lub 
przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań. Test wewnątrz opisy w języku polskim

szt. 750

2

Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasa 4 Opakowanie jednostkowe co najmniej 500 szt Wymagania : 
Test spełniający normy wg ISO 11140-1 zgodny z normą EN-867-1 do sterylizacji parą wodną. Liniowe ułożenie 
substancji wskaźnikowej na długości min. 6 cm,  test laminowany.

kpl 15

3

Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie 3 godz. do sterylizacji parą wodną. Rodzaj szczepu bakterii 
oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej.
Opakowanie jednostkowe zawiera 100 szt. 
Wymagania:
Testy biologiczne spełniają wymagania norm: PN -EN 867, PN-EN ISO 11138.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta testu w zakresie zgodności z normami lub 
przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań. Kompatybilny ze znajdującym się 
inkubatorem się w Sterylizacji lub firma wygrywająca przetarg użyczy kompatybilne urządzenie do odczytu testów.

op 4

4

Test zintegrowany kl 5 Opakowanie jednostkowe zawiera 100 szt. 
Wymagania:wg EN ISO 11140-1) do sterylizacji parą wodną. Opis: zintegrowany test chemiczny klasy 5, postać 
paska testowego z okienkiem, w którym przesuwa się substancja wskaźnikowa. Nietoksyczny, nie zawiera ołowiu i 
substancji szkodliwych, potwierdzający zgodność z normami referencyjnymi dla wskaźników chemicznych

op 2

5 Test chemiczny do sterylizacji parowo-formaldehydowej (wg EN 867-1, ISO 11140-1) szt. 100

6

Test kontroli skuteczności mycia 

1 opakowanie zawiera 100 sztuk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Test kontroli skuteczności mycia typu STF, w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN-EN ISO 15883 

do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach, skład 
substancji testowej nie zawiera krwi ani jej pochodnych, zawiera natomiast dwa rodzaje białek, lipidy i 
polisacharydy.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta testu w zakresie zgodności z normami lub 
przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań.

kpl 3
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7
Test do kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej,1 opakowanie zawiera 100 sztuk OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA: Test wykazujący, że proces dezynfekcji narzędzi przebiegł prawidłowo i był poddany działaniu 
medium o temp. 93ºC przez 10 min.

kpl 2

8

Test chemiczny do sterylizacji parowej  Testy emulacyjne, nietoksyczne, będące wskaźnikiem 
kolorometrycznym, stanowiącym  metodę oceny procesów sterylizacji parą wodną w zakresie   określonych 
temperatur i czasów. 1 opakowanie zawiera 250 sztuk. 
Test jest wskaźnikiem chemicznym zgodny z wymogami normy  PN EN ISO 11140-1
Zakres kontrolny dla 7 min 134°C/20 min 121°C 

op 3

9

Test chemiczny do sterylizacji parowej  Testy emulacyjne, nietoksyczne, będące wskaźnikiem 
kolorometrycznym, stanowiącym  metodę oceny procesów sterylizacji parą wodną w zakresie określonych 
temperatur i czasów.1 opakowanie zawiera 250 sztuk.
Test jest wskaźnikiem chemicznym zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 11140-1 
Zakres kontrolny dla 5,3 min 134°C/15 min 121°C 

op 3

10 Filtry do kontenera papierowe ze wskaźnikiem S klasy A okrągły o średnicy 19 cm (op.=500szt) op 5

Razem wartość pakietu:

Uwaga:

1. Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, pod warunkiem przeliczenia ilości opakowań tak, aby była zgodna z Zaproszeniem do składania ofert. W 

przypadku, gdy z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa należy przeliczyć ilość opakowań zaokrąglając w górę (do pełnych opakowań).


