
Preparaty do dezynfekcji powierzchni szpitalnych i trudno dostępnych

Lp. Nazwa i opis zamawianego produktu
Pojemność

opakowania
handlowego

Nazwa środka
(Wytwórca, Producent)

Cena
jednostkowa

netto

Podatek
VAT w %

Cena
jednostkowa

brutto
(kol 6x7)

Wartość
zamówienia

brutto
(kol 4x9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Płynny koncentrat do dezynfekcji wszystkich rodzajów
powierzchni w środowisku szpitalnym, łączący w sobie
właściwości myjące, nie zawierający chloru, aldehydów
oraz związków nadtlenowych, aktywnych wobec B,F i
wirusów osłonionych  w czasie nie dłuższym niż 15
min., wysoka wydajność przy zastosowaniu niskich
stężeń.- dotyczy warunków brudnych. Bezpieczny w
użyciu - brak działania drażniącego na skórę i błony
śluzowe, nie zawierający substancji lotnych, możliwość
stosowania w obecności pacjentów. Gwarancja braku
działania uszkadzającego wobec dezynfekowanych
powierzchni. Opakowanie zaopatrzone w łatwy system
dozowania oraz z możliwością zastosowania w
dyspenserze z chusteczkami włókninowymi.
Możliwość przekazania nie ska¿onego opakowania  do
ponownego przetworzenia.

5 l z popmpką
dozującą 40 sztuk …..%

2

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do  dezynfekcji
powierzchni i wyrobów medycznych. Na bazie min. 2
alkoholi alifatycznych bez dodatkowych substancji
czynnych takich jak, pochodnych guanidyny, zw.
amoniowych i aldehydów. Spektrum działania: B, F, V
(HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) w czasie do 1 minuty
z możliwością rozszerzenia o  wirus Polio. możliwość
zastosowania takze w pionie żywieniowym.Wyrób
medyczny

1 L ze
spryskiwaczem 60 sztuk …..%

3

Bezalkoholowy Środek do  szybkiej dezynfekcji w
formie nasiąkniętych chusteczeko wymiarach
conajmniej 20x 22 cm. z zastosowaniem do dezynfekcji
narzędzi chirurgicznych z napędem elektrycznym,
sprzętu anestezjologicznego  aktywny wobec B
włącznie z Tbc, F, V osłonionych w czasie do 1 min..
Nie zawierający aldehydów, fenoli, związków
zapachowych ani barwiących w opakowaniach z
wymiennym wkładem

tuba z 200 szt
w opakowaniu 80 opakowań

4

Gotowy do uzycia preparat do dezynfekcji powierzchni
małych i trudno dostępnych w tym aparatury
medycznej, a także do powierzchni mających kontakt z
żywnością  w postaci nasączonych chusteczek.
Substancja czynna:etabol plus  n-propanol , bez
dodatku aldehydów (w tym glikosalu) ani QAV,
wykazujący wysoką aktywność w stosunku do B. wraz
z Mycobac, F. oraz V.  w  czasie 30 sekund. Nie
zawierający barwników ani  nie pozostawiający smug
po użyciu., o przyjemnym, niedrażnącym zapachu.W
pojemnikach z wymiennymi wkładami.

tuba zaierajaca
150 sztuk 30 tub …..%

5

Gotowe do użycia chusteczki o działaniu
sporobójczym preznaczone do dezynfekji powierzchni
oraz wyrobów medycznych oparte na kwasie
nadoctowym bez doadtkowych substancji w tym
pochodnych QAV oraz fenoli o działani na B, S ( w
tym C. difficile) w czasie do do 5 min.Opakowanie
tuba, zawierająca 50 szt. chusteczek o wymiarach nie
prekraczających  20x 30 cm.Wyrób medyczny

tuba zawierająca
50 szt. 20 tub …..%

………………….. Podpis

RAZEM

6

Zamawiana ilość

System suchuch chusteczek przeznaczonych do
nasączania środkami dezynfekcyjnymi, składający się z
wiaderka z przykryciem umożliwiającym dozowanie
pojedynczych chust oraz wymianę rolek chust
dopasowanych do pojemnika. Chusty niskopyłowe o
rozmiarze min. 30x30cm i gramaturze nie mniejszej niż
45g/m2. Rolki min. 100 chust pakowane pojedynczo w
opakowanie foliowe . Dostawca w cenie produktu
zapewni max. 10 wiader dozujacych.

60 szt.rolka chusteczek …..%



Preparaty do dezynfekcji narzędzi

Lp. Nazwa i opis zamawianego produktu
Pojemność

opakowania
handlowego

Nazwa środka
(Wytwórca,
Producent)

Cena
jednostkowa

netto

Podatek VAT
w %

Cena
jednostkowa

brutto
(kol 7+8)

Wartość zamówienia
brutto

(kol 4x9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Alkaiczny środek myjącodezynfekujący,
spektrum działania: bakterie, grzyby, priony wirusy, zawierający
substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji - w formie
koncentratu, do sporządzenia  roztworu roboczego przy pomocy
automatycznego systemu dozowania wbudowanego w myjni
nadający się do użytku z twardą wodą - stosowany do mycia
wyrobów medycznych (narzędzi chirurgicznych), osprzętu
anastezjologicznego, utensyliów - możliwość  stosowania do
materiałów chromowanych, stali nierdzewnej,  mat. syntetycznych,
gumy, lateksu, szkła i ceramiki - zastosowanie: jako środek myjący
w procesach termicznych w temp. do 90 st. C oraz jako
dezynfekujący o czasie ekspozycji od 5 do 10 minut w temp.
maksymalnej 70 st. C

5 l 50 sztuk …..%

2.

Płynny kwaśny środek neutralizujący, nie zawiera tenzydów,
związków azotowych i fosforowych. Do neutralizacji pozostałości
alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej. Zawierający
kwasy organiczne.

5 l 10 sztuk …..%

3. Płynny roztwór H2O2 (nadtlenek) do procesu mycia w technologii
Oxivario w myjni Miele 5 l 2 sztuk …..%

4.

Płynny, w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej
dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych  narzędzi
chirurgicznych, włącznie ze sprzętem anestezjologicznym
wykonanym z gumy, silikonu przed maszynową  dekontaminacją, a
także mokrego transportu narzędzi  chirurgicznych. Nie zawiera
aldehydu oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Nie
powoduje utwardzania białek. Działanie bakteriobójcze i
grzybobójcze wirusobójcze: osłonowe (włącznie z HIV, HBV,
HCV) roztworu w czasie nie dłuższym niż 15 min.  Narzędzia w
roztworze mogą być pozostawione do 72 godz.

5l 40 sztuk …..%

5.

Test do kontroli skuteczności mycia, zawierający syntetyczną
substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-  5
załącznik A – odpowiednik krwi owczej, naniesioną na
samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego, kompatybilny z
przyrządem testowym procesu

opakowanie
zawierające 320

testów
10 opakowań …..%

6. Pianka do suchego transportu narzędzi chirurgicznych zapobiegająca
zasychaniu zabrudzeń i korodowaniu narzędzi. Poj, 500 ml 500 ml 24 opakowań …..%

Razem

Zamawiana ilość



Lp. Nazwa i opis zamawianego produktu
Pojemność

opakowania
handlowego

Nazwa środka
(Wytwórca,
Producent)

Cena
jednostkowa

netto

Podatek VAT
w %

Cena
jednostkowa

brutto
(kol 7+VAT)

Wartość
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(kol 4x9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 l. 50 szt.

250 ml 65 szt. …..%

RAZEM

Zamawiana ilość

Gotowy doużycia antyseptyk
zawierający otenidynę bez pochodnych
jodu oraz chlorcheksydyny o szerokim
spectrum biobójczym do zastosowania

na skórę, ranę oraz błony śluzowe .
Podukt leczniczy do dystrybucji przez

aptekę szptalną

1


