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Grupa 1

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość VAT

1 ark.

2 ark.

3 ark.

4 ark.

5 ark.

6 ark.

7 ark.

8 ark.

9 ark.

10 ark.

11 ark.

12 ark.

13 ark.

14 ark.

15 rol. 25

16 rol. 140

17 rol. 150

Lp. J.m. Nr katalogowy
Producent

Cena jedn. 
netto w zł

Wartość netto 
w zł

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto 
w zł

Papier krepowany biały 
400 mm x 400 mm

6 000

Papier krepowany biały 
500 mm x 500 mm

6 000

Papier krepowany biały  
600 mm x 600 mm

6 000

Papier krepowany biały 
750 mm x 750 mm

15 000

Papier krepowany biały 
900 mm x 900 mm

20 000

Papier krepowany biały 
1000 mm x 1000 mm

10 000

Papier krepowany biały 
1200 mm x 1200 mm

1 200

Papier krepowany niebieski        
400 mm x 400 mm

6 000

Papier krepowany niebieski 
500 mm x 500 mm

6 000

Papier krepowany niebieski 
600 mm x 600 mm

6 000

Papier krepowany niebieski 
750 mm x 750 mm

15 000

Papier mikrokrepowany niebieski 
900 mm x 900 mm

20 000

Papier mikrokrepowany niebieski
1000 mm x 1000 mm

10 000

Papier mikrokrepowany niebieski 
1200 mm x 1200 mm

1 200

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
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18 rol. 90

19 rol. 80

20 rol. 50

21 rol. 50

22 rol. 24

23 rol. 12

24 rol. 8

25 rol. 32

26 rol. 24

27 rol. 130

28 rol. 28

29 rol. 24

30 rol. 12

31 rol. 12

32 rol. 12

33 szt.

34 szt. 240

35 szt.

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
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
Etykieta papierowa biała do kontenerów o 
wymiarach 80 x 35 mm, kompatybilna z 
kontenerami firmy Aesculap.

24 000

Długotrwały filtr do kontenerów ǿ 190 (2000 cykli 
mycia -dezynfekcji, sterylizacji), kompatybilny z 
kontenerami firmy Aesculap.
Test do kontroli poprawności zgrzewania w 
zgrzewarkach rolkowych.

2 000
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36 szt.

37 szt.

38 szt.

39 szt. 8

40 rol. 500

41 Marker do opisu pakietów. szt. 96
42 rol. 80

43 Dystrybutor do etykiet z poz. 42. szt. 5
44 szt. 400

45

45.1 szt.

45.2 szt.

RAZEM:

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

6 000

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

6 000

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

1 200

Dystrybutor do taśm, pojemność: 1 rolka do 
szerokości 25 mm.
Taśma wskaźnikowa ze wskaźnikiem do pary 
wodnej. Rozmiar 19 mm x 50 m.

Etykiety do opisu pakietów, podwójnie przylepne, 
z możliwością archiwizacji, bez wskaźnika 
sterylizacji. 1000 sztuk w rolce. Wymiary etykiety: 
50 x 33 mm, długość rolki: 53 mm, średnica rolki: 
76 mm.

Znaczniki krotności przeprowadzonych procesów 
dezynfekcji i sterylizacji. Odporne na warunki 
maszynowego mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji 
parowej i formaldehydowej. Znacznik od 1-10. 

Kombinacja zielonego papieru opakowaniowego 
krepowanego z syntetyczną (100% 
polipropylenu) trójwarstwową, niebieską włókniną 
opakowaniową. Zgodne z normą EN ISO 11607-
1, EN 868-2 oraz spełniają wymagania 
Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 
93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE. 
Rozmiar:

100 x 100 cm 2 400

120 x 120 cm 1 200
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Wymagania szczegółowe:

Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2.0 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1.6 kN/m; 
wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0.9 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0.6 kN/m. 

Gramatura 60g/m² według normy PN EN 868 – 2, zawartość chlorków i siarczanów nie więcej niż 0,02%.  
Wytrzymałość na rozciąganie liniowe  na 
sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2.5 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1.7 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku 

(PN EN 868 – 3) zawartość chlorków nie więcej niż 0.05%; zawartość siarczanów nie więcej niż 0.25%; wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu 

walcowania niemniej niż 7.3 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 4kN/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej 

papierze pod folią, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii. Folia 9 – warstwowa, o grubości nie większej niż 52 mikrometrów, przeźroczysta, bez 
rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów. Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100mm2 ( PN EN 868 – 5); wytrzymałość na rozdarcie w obu 
kierunkach nie mniejsza niż 300 mN, elastyczna – wydłużenie niemniej niż 70%, test na papierze pod folią, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, 
zgrzew fabryczny wielokrotny, jednoznacznie zaznaczony kierunek otwierania.  

1. Papier krepowany do sterylizacji biały, włókno celulozowe o gramaturze 60g/m² według normy PN EN 868 – 2, zawartość chlorków i siarczanów nie więcej niż 0,02%.  

2. Papier mikro-krepowany do sterylizacji niebieski/zielony, celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikro-krepowana, włókno celulozy uszczelnione lateksem.  

walcowania niemniej niż 1.2 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0.8 kN/m; wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro. 
3. Rękawy papierowo – foliowe o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami EN ISO 11607 – 1,2 oraz PN EN 868 – 3, PN EN 868 – 5. Papier o gramaturze 70 g 

kierunkach, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 400 kPa na sucho i 150 kPa na mokro; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku 

niż 2.4 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 1.3 kN/m; niezwilżalność wodą powyżej 40s. Folia zgrzewalna w temperaturze 150 – 190°C. Test umieszczony na 
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Grupa 2

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość VAT

1 szt. 300

2 rol. 6

RAZEM: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wymagania szczegółowe dot. poz 1:

2. Pojemność: 100g
3. Skład: 100% EO
4. Wymagana charakterystyka produktu

Lp. J.m. Nr katalogowy
Producent

Cena jedn. 
netto w zł

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

1. Zamawiający wymaga nabojów oryginalnych przeznaczonych do eksploatacji w sterylizatorze 3M™ Steri – Vac™ 5XL dopuszczonych przez producenta sterylizatora
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Grupa 3

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość VAT

1 szt.

2 szt.

3 szt.

4 szt.

RAZEM: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wymagania szczegółowe:
1. Dla poz. 1 i 2 wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną. 

Lp. J.m. Nr katalogowy
Producent

Cena jedn. 
netto w zł

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. 

27 000

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

48 000

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

10 500

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

10 000

2. Dla poz. 3 - wskaźnik kompatybilny z urządzeniem umożliwiającym kontrolę procesu mycia w co najmniej dwóch płaszczyznach. Substancja testowa nie zawierająca 
krwi ani jej pochodnych
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Grupa 4

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość VAT

1 szt.

2 szt. 2

3 1

4 op. 1

5 szt.

6 szt. 2

7 rol. 600

8 rol. 24

9 szt. 700

Lp. J.m. Nr katalogowy
Producent

Cena jedn. 
netto w zł

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. 

10 000

Przyrząd testowy składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w 
obudowie z tworzywa sztucznego.

Zestaw testowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu, 
zestaw zawiera: przyrząd testowy procesu PCD do zintegrowanych testów do 
kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu składający się z rurki i 
kapsuły ze stali kwasoodpornej oraz 200 szt. samoprzylepnych testów 
paskowych pokrytych polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją 
wskaźnikową na całej długości testu. 

kpl.

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 zawiera 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.

Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parową 
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.
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10 szt. 400

11 szt. 2

RAZEM: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wymagania szczegółowe:

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.

1. Dla poz. 9 i 10 - zgodność z posiadanym przez zamawiającego inkubatorem Attest Incubator 3M-131
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Grupa 5

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość VAT

1 op. 2

2 szt. 12

3

3.1 op. 2
3.2 op. 2
3.3 op. 2
4 szt. 6

5 op. 6

6 szt. 120

Lp. J.m. Nr 
katalogowy
Producent

Cena jedn. netto 
w zł

Wartość netto w 
zł

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto w 
zł

Mata magnetyczna do mikro narzędzi oraz igieł. 
Odporna na temperaturę do 134°C. Może być 
poddawana myciu w myjni-dezynfektorze. 
Jednostronnie namagnesowana, kolor pomarańczowy. 
Rozmiar 100 x 150 mm. Opakowanie zawiera 5 sztuk 
mat.

Rękawice ochronne wykonane z silikonu, zakres 
stosowania: - 40°C do 240°C, strukturalne, bez lateksu, 
mogą być poddawane myciu w myjni-dezynfektorze, 
kolor pomarańczowy, długość 35 cm, rozmiar 
uniwersalny.

Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego do 
czyszczenia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej. Może 
być poddawana myciu w myjni-dezynfektorze. 
Opakowanie zawiera 5 sztuk szczotek. Rozmiar 
(długość całkowita x długość powierzchni myjącej x 
średnica powierzchni myjącej):

300 x 100 x 2 mm
300 x 100 x 5 mm
300 x 100 x 10 mm
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 2,6 mm,.
Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia bardzo 
wąskich kanałów. Odporna na wysoką temperaturę – 
do 134°C. Długość 450 mm, długość powierzchni 
czyszczącej 8 mm, średnica 0,6 mm. Opakowanie 
zawiera 5 szt.
Szczotka z mosiężnym włosiem do czyszczenia 
mocnych zabrudzeń.
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7 szt. 2

8 Kaseta drukująca do zgrzewarki HAWO HM 2010 DC szt. 24

9 szt. 12

10 rol. 750

11 szt. 24

12 op. 4

RAZEM: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Pojemnik z pokrywą na bardzo drobne elementy. 
Wykonanie: siatka ze stali kwasoodpornej, wymiary: 60 
x 60 x 85 mm.

Kaseta drukująca do zgrzewarki Getinge GS 47 1DK

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

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. Kolorowe. Rozmiar: 160 x 35 mm. 
Opakowanie zawiera 250 sztuk.  
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