
Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 10.01.2014 r.

Grupa 1

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 ark.

2 ark.

3 ark.

4 ark.

5 ark.

6 ark. 200

7 ark.

8 ark.

9 ark.

10 ark.

11 ark.

12 ark.

13 ark. 200

14

14.1 szt.
14.2 szt. 200

Lp. J.m. Nr katalogowy
Producent

Cena jedn. 
netto w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość netto 
w zł

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto 
w zł

Papier krepowany biały 
400 mm x 400 mm

1 500

Papier krepowany biały 
500 mm x 500 mm

1 500

Papier krepowany biały 
750 mm x 750 mm

7 500

Papier krepowany biały 
900 mm x 900 mm

7 000

Papier krepowany biały 
1000 mm x 1000 mm

7 000

Papier krepowany biały 
1200 mm x 1200 mm
Papier krepowany niebieski        
400 mm x 400 mm

3 000

Papier krepowany niebieski 
500 mm x 500 mm

3 000

Papier krepowany zielony 
600 mm x 600 mm

6 000

Papier krepowany niebieski 
750 mm x 750 mm

7 500

Papier mikrokrepowany niebieski 
900 mm x 900 mm

7 000

Papier mikrokrepowany niebieski
1000 mm x 1000 mm

7 000

Papier mikrokrepowany niebieski 
1200 mm x 1200 mm
Kombinacja zielonej włókniny celulozowej  z 
syntetyczną (100% polipropylenu) 
trójwarstwową, niebieską włókniną 
opakowaniową. Rozmiar:

100 x 100 cm 2 400
120 x 120 cm



15 rol. 15

16 rol. 96

17 rol. 120

18 rol. 76

19 rol. 74

20 rol. 24

21 rol. 16

22 rol. 8

23 rol. 2

24 rol. 2

25 rol. 24

26 rol. 24

27 rol. 130

28 rol. 30

29 rol. 12

30 rol. 5

Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma
wskaźnikami S, EO, 50 mm x 200 mb

Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma
wskaźnikami S, EO, 75 mm x 200 mb

Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma
wskaźnikami S, EO, 100 mm x 200 mb

Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma
wskaźnikami S, EO, 120 mm x 200 mb

Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma
wskaźnikami S, EO, 150 mm x 200 mb

Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma
wskaźnikami S, EO, 200 mm x 200 mb

Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma
wskaźnikami S, EO, 250 mm x 200 mb

Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma
wskaźnikami S, EO, 300 mm x 200 mb

Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma
wskaźnikami S, EO, 350 mm x 200 mb

Rękaw papierowo-foliowy gładki z dwoma
wskaźnikami S, EO, 400 mm x 200 mb

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, z 
dwoma wskaźnikami S, EO, 75 mm x 20 mm 
x 100 mb

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, z 
dwoma wskaźnikami S, EO, 100 mm x 50 
mm x 100 mb

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, z 
dwoma wskaźnikami S, EO, 150 mm x 50 
mm x 100 mb

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, z 
dwoma wskaźnikami S, EO, 200 mm x 55 
mm x 100 mb

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, z 
dwoma wskaźnikami S, EO, 250 mm x 65 
mm x 100 mb

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, z 
dwoma wskaźnikami S, EO, 300 mm x 80 
mm x 100 mb



31 rol. 2

32 rol. 2

33 szt.

34 szt.

35 szt.

36 szt. 300

37 rol. 40

38 Dystrybutor do etykiet z poz. 37 szt. 1

39 rol. 432

40 szt. 2

41 szt. 45

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, z 
dwoma wskaźnikami S, EO, 350 mm x 80 
mm x 100 mb

Rękaw papierowo-foliowy z zakładką, z 
dwoma wskaźnikami S, EO, 400 mm x 80 
mm x 100 mb

Test do kontroli poprawności zgrzewania w 
zgrzewarkach rolkowych.

1 750

Ochraniacze do narzędzi wykonane z 
tworzywa sztucznego odpornego na warunki 
sterylizacji, do narzędzi o szer. do 10 mm, 
woposażone w fałdy uniemożliwiające 
wysunięcie się narzędzi na bok z osłonki.

4 000

Ochraniacze do narzędzi wykonane z 
tworzywa sztucznego odpornego na warunki 
sterylizacji, do narzędzi o szer. do 25 mm, 
woposażone w fałdy uniemożliwiające 
wysunięcie się narzędzi  na bok z osłonki.

2 000

Ochraniacze do narzędzi wykonane z 
tworzywa sztucznego odpornego na warunki 
sterylizacji, do narzędzi o szer. do 50 mm, 
woposażone w fałdy uniemożliwiające 
wysunięcie się narzędzi na bok z osłonki.

Etykiety do opisu pakietów, podwójnie 
przylepne, z możliwością archiwizacji, bez 
wskaźnika sterylizacji. 1000 sztuk w rolce. 
Wymiary etykiety: 50 x 33 mm, średnica rolki: 
76 mm.

Taśma wzomcniona ze wskaźnikiem procesu 
do pary wodnej.                    Rozmiar 19 mm 
x 50 m.
Dystrybutor do taśm (z poz. 39), pojemność: 
1 rolka do szerokości 25 mm.

Marker do opisu pakietów, odporny na 
czynniki sterylizacji i działanie wody.



42 szt.

43 op. 5

44 op. 5

45 szt. 120

Etykieta do kontenerów papierowa, biała o 
wymiarach 80 x 35 mm ze wskaźnikiem 
procesu sterylizacji parą wodną, 
kompatybilna z kontenerami firmy Aesculap.

10 000

Filtr papierowy ze wskaźnikiem sterylizacji 
parą wodną do kontenerów Aesculap. 
Rozmiar Ǿ 190mm. Opakowanie 500 sztuk.

Filtr papierowy bez wskaźnika sterylizacji do 
kontenerów Aesculap. Rozmiar Ǿ 190 mm. 
Opakowanie 500 sztuk.

Długotrwały filtr do kontenerów ǿ 190 (2000 
cykli mycia-dezynfekcji, sterylizacji), 
kompatybilny z kontenerami firmy Aesculap.



Grupa 2

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 szt.

2 szt.

3 szt.

4 szt.

Lp. J.m. Nr katalogowy
Producent

Cena jedn. 
netto w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość netto 
w zł

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto 
w zł

Test emulacyjny 121°C/20´ i 134°C /7' 
samoprzylepny do sterylizacji parą wodną 
odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. 

9 000

Test emulacyjny, klasa 6, 134°C/7' i 
121°C/20' do sterylizacji parą wodną 
spełniający normę ISO 11140-1.

30 000

Test skuteczności mycia z substancją 
naniesioną na obie strony wskaźnika do 
stosowania z metalowym uchwytem. 

6 000

Testy do kontroli dezynfekcji termicznej, dla 
parametrów 93°C, 10 minut.

6 000
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Grupa 3

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 szt.

2 szt. 4

3 op. 1

4 szt.

5 szt. 4

6 rol. 480

7 rol. 12

8 szt. 700

9 szt. 700

10 szt. 2

Lp. J.m. Nr katalogowy
Producent

Cena jedn. 
netto w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość 
netto w zł

Wartość 
podatku 

VAT

Wartość 
brutto w zł

Test zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w 
parametrach 134˚C / 7 min. i 121˚C / 20 min. w postaci samoprzylepnych 
testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową kompatybilne 
z przyrządem testowym składającym się z rurki i kapsuły ze stali 
kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. 

6 500

Przyrząd testowy składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w 
obudowie z tworzywa sztucznego do testu kontroli wsadu (z poz. 1).
Zintegrowane testy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu w 
postaci samoprzylepnych testów paskowych pokrytych polimerem z 
symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu.
Kompatybilne z przyrządem testowym procesu PCD składającym się z rurki i 
kapsuły ze stali kwasoodpornej. Opakowanie: 250 sztuk testów.

Symulacyjny test kontrolny typu Bowie-Dicka 134˚C / 3,5 minuty kontrolujący 
penetrację i jakość pary w postaci samoprzylepnych testów paskowych z 
symetrycznie rozłożoną substancją testową kompatybilne z przyrządem 
testowym składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie 
z tworzywa sztucznego.

2 000

Przyrząd testowy składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w 
obudowie z tworzywa sztucznego do testu Bowie-Dicka (z poz. 4).

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parą wodną z 
zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, kompatybilne z metkownicą 
trzyrzędową alfanumeryczną. 1 rolka zawiera 750 sztuk etykiet. Kompatybilne z 
posiadaną przez szpital metkownicą Gke.

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem 
etylenu z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, kompatybilne z 
metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną. 1 rolka zawiera 750 sztuk etykiet. 
Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą Gke.

Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji w parze 
wodnej, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-60ºC, walidowany z 
typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w 
obudowie z tworzywa sztucznego. Etykieta z ampułki odklejana,z możliwością 
opisania i dokumentowania, wyposażona w test procesu.

Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji tlenkiem 
etylenu, czas inkubacji do 48 godzin w temperaturze 33-37ºC, walidowany z 
typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w 
obudowie z tworzywa sztucznego. Etykieta z ampułki odklejana, z możliwością 
opisania i dokumentowania, wyposażona w test procesu.

Przyrząd testowy procesu PCD do fiolkowych wskaźników biologicznych w 
procesie sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu, składający się z rurki i 
kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego.
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Grupa 4

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 szt. 240

2 rol. 2

Lp. J.m. Nr katalogowy
Producent

Cena jedn. 
netto w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość netto 
w zł

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto 
w zł

Naboje z tlenkiem etylenu przeznaczone 
do sterylizatora 5 XL-4-100 3M Steri Gas

Papier do drukarki sterylizatora 5 XL 3M 
Steri Vac o szerokości 80mm
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Grupa 5

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 szt. 300

2 szt. 300

3 szt. 2

4 szt. 12

5 szt. 12

6 szt. 60

7 rol. 500

Lp. J.m. Nr katalogowy
Producent

Cena jedn. 
netto w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość 
netto w zł

Wartość 
podatku VAT

Wartość 
brutto w zł

Tabliczki identyfikacyjne wykonane ze stali 
kwasoodpornej służące do oznaczania zestawów 
lub nazw oddziałów, odporne na środki myjące, 
dezynfekujące oraz wysoką temperaturę, o 
wymiarach 4, 6 lub 8 cm x 2 cm, z uchwytem do 
zawieszenia na tacy narzedziowej.

Naklejki z nadrukiem, kompatybilne z ww. 
tabliczkami identyfikacyjnymi, odporne na środki 
myjące, dezynfekujące oraz na wysoką 
temperaturę, z możliwością umieszczenia nadruku o 
treści wskazanej przez zamawiającego przy 
składaniu zamówienia.

Rękawice ochronne, zabezpieczające przed 
oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane 
z miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej, o długości 
mankietu 28 cm. Nadające się do prania i 
wielokrotnego użytku. 

Szczotka o dł. 30 cm do oczyszczania kanałów 
roboczych narzędzi wykonana ze skręconego drutu 
ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia o 
średnicy 2 mm.

Szczotka o dł. 30 cm do oczyszczania kanałów 
roboczych narzędzi wykonana ze skręconego drutu 
ze stali nierdzewnej oraz nylonowego włosia o 
średnicy 3 mm.

Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z 
uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i 
włosiem ze stali nierdzewnej osadzonym na dwóch 
końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje 
się tylko jeden rząd włosia.

Papier termoczuły szer. 57mm, dł 7m do drukarki
sterylizatora (S) BMT Sterivap 6612
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Grupa 6

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 szt. 6

2 Kaseta drukująca do myjni Miele G7828 szt. 8

3 szt. 10

4 szt. 4

5 szt. 24

6 op. 2

7 op. 3

Lp. J.m. Nr katalogowy
Producent

Cena jedn. 
netto w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość 
netto w zł

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto 
w zł

Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego do 
czyszczenia endoskopów. Odporna na wysoką 
temperaturę – do 134°C. Pojedyncza końcówka. 
Rozmiar: długość 256 mm, średnica powierzchni 
czyszczącej 6,0 mm, min średnica kanału 2,6mm,.

Kaseta drukująca do zgrzewarki HAWO HM 2010 
DC
Kaseta drukująca do zgrzewarki Getinge GS 47 1DK

Preparat do konserwacji systemów napędowych
poddawanych sterylizacji parowej, na bazie oleju, 
bez zawartości silikonu - aerozol 300ml

Etykiety z tworzywa sztucznego do oznaczania tac 
sterylizacyjnych, mogą być poddawane myciu w 
myjni-dezynfektorze. Kolor biały. Rozmiar: 160 x 35 
mm. Opakowanie zawiera 250 sztuk.  

Fartuch włókninowy, ochronny, niesterylny, 
jednorazowego użytku. Tylna strona oddychająca, 
przednia strona i rękawy pokryte materiałem 
wodoodpornym. Do stosowania na brudnej stronie w 
centralnej sterylizatorni. Długie rękawy z gumowymi 
mankietami. Chroni przód i tył ciała. Rozmiar 
uniwersalny. Długość 136 cm. Kolor pomarańczowy. 
Gramatura materiału 15g/m2 Opakowanie 100 szt.
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