
Opis produktu
Pojemność 

opakowania 

handlowego

Ilość op.
Nazwa środka 

(Wytwórca, Producent)

Jednostkowa 

cena netto
Wartość netto Vat % Wartość Vat Wartość brutto

1.

Preparat myjąco - dezynfekujący do dużych powierzchni i sprzętu 

medycznego w obszarze bloku operacyjnego, na bazie alifatycznych 

czwartorzędowych związków amoniowych, nie zawierający aldehydów, 

fenoli i ich pochodnych, NaDCC, substancji utleniających  i biguanidów 

oraz kwasu cytrynowego, działający na B (w tym MRSA, VRE, szczepy 

wielolekooporne), F i V ( w tym Rota, Herpes,  Vaccinia, HIV, HBV, HCV) w 

stężeniu roztworu roboczego 0,25%. Czas działania dla standardowej 

dezynfekcji w 15 min. Skuteczność działania w warunkach brudnych.  

Możliwość stosowania na powierzchnie mające w formie chust 

nasączonych roztworem, zachowującym trwałośćdo 28 dni  -wymagane 

oświadczenie producenta. Nie wymagający spłukiwania. Koncentrat nie 

może być sklasyfikowany jako żrący.

Kanister 5L z 

pompką dozującą
8

2.

Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia

 i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposażenia, miejsc 

zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. Działające  na B, 

Tbc, F ,V (w tym: HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro),  Przebadana wg EN 

16615:2015. 1 chusteczka uwalnia 10 000 ppm aktywnego chloru.  

Opakowanie typu 

flow pack 25 szt
4

3.

Preparat na bazie nadwęglanu sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi 

medycznych oraz powierzchni w postaci proszku. Pozbawiony chloru, 

fenolu, aldehydów oraz kwasów. Przeznaczony do dezynfekcji wysokiego 

poziomu. Działający w stężeniu od 0,5 do 2%. o pełnym Spektrum 

bójczym (B, V, F, S)

Wiaderko 1kg 2

4.

Preparat dezynfekująco- odświeżający do zastosowania na stopy pacjenta 

przed zabiegami hydroterapii o natychmiastowym działaniu p/ 

grzybiczym i p/wirusowym w opakowaniach z atomizerem . Kosmetyk

Butelka 350 ml 20

5.                      -   zł                                  -   zł 

PAKIET 1 – PREPARATY DO DEZYNFEKCJI W OBSZARZE WYSOKIEGO RYZYKA

RAZEM

Podpis Wykonawcy

……………………………………………..



Nazwa i opis zamawianego produktu 
Pojemność 

opakowania 

handlowego

Nazwa środka 

(Wytwórca, 

Producent) 

Cena jednostkowa 

netto  

Wartość 

zamówienia netto
Podatek VAT w %

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

1 L ze 

spryskiwaczem
40 sztuk 

10l. 3 sztuk 

2.

Bezalkoholowy Środek do  szybkiej dezynfekcji w 

formie nasiąkniętych chusteczek 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 45 opakowań

3.

Gotowy do użycia 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, niedrażniącym zapachu. W 

pojemnikach z wymiennymi wkładami.

tuba zawierająca 

150 sztuk 36 tub

4.

System suchych 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.

rolka chusteczek 80 szt. 

-  zł                           -  zł                          

PAKIET 2 – DEZYNFEKCJA SPRZĘTÓW I WYPOSAŻENIA

RAZEM -

Zamawiana ilość

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.



……………………………………………..

Podpis Wykonawcy


