
Załącznik nr 5 do SIWZ  z dnia 28.05.2013

GRUPA 1
PREPARATY DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary ilość Pełny nr katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Butelka 1 l 600 butelek

2 opakowanie 20

3 opakowanie 30

4
2 l 100 butelek

RAZEM

Lp Cena jednostkowa 
netto

Stawka podatku 
VAT

Wartość netto      
(kol 4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Nazwa 
handlowa

Nazwa 
producenta/kraj

Preparat do rozpuszczania w wodzie bieżącej (w temp. 
pokojowej), posiadający bardzo dobre właściwości myjące, 
rozpuszczający substancje organiczne (krew, ropę, plwocinę), nie 
zawierający aldehydów,fenoli, QAV,  aktywnego tlenu i 
biguanidyny, działający na B, F, Tbc V (HBV,HCV, HIV) ”Papowa, 
Rota, Vaccinia) w  czasie do 1h,/ z możliwością skrócenia czasu do 
15 min. przy max stężeniu 2%/ o niskim  stężeniu roztworu 
roboczego, nie niszczący dezynfekowanych przedmiotów, bez 
drażniącego zapachu, w opakowaniu zawierającym miarki do 
odmierzania preparatu.

Preparat tlenowy, zawierający nadwęglan sodu, posiadający 
właściwości myjące, z pozytywną opinią producenta endoskopów, 
dobrze rozpuszczający substancje organiczne (krew, białko, ropę), 
działający na B, F, Tbc, V, S  (działanie sporobójcze przez cały 
okres ważności preparatu). Do rozpuszczania w wodzie bieżącej, 
ulegający biodegradacji. Czas działania: B, F, V, Tbc – do 30 min, 
w opakowaniu 10-cio kilogramowym zawierającym miarki do 
odmierzania preparatu.

Preparat tlenowy, zawierający nadwęglan sodu, posiadający 
właściwości myjące, z pozytywną opinią producenta endoskopów, 
dobrze rozpuszczający substancje organiczne (krew, białko, ropę), 
działający na B, F, Tbc, V, S  (działanie sporobójcze przez cały 
okres ważności preparatu). Do rozpuszczania w wodzie bieżącej, 
ulegający biodegradacji. Czas działania: B, F, V, Tbc – do 30 min, 
w opakowaniu 2- kilogramowym zawierającym miarki do 
odmierzania preparatu.

Aktywator do ww. preparatu poszerzający spektrum działania o 
Tbc i S



GRUPA 2

PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW, NARZĘDZI I TERMOLABILNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary ilość Pełny nr katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 180

2 14

3 70

Lp
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka podatku 
VAT

Wartość netto      
(kol 4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Nazwa 
handlowa

Nazwa 
producenta/kraj

Gotowy do użycia preparat na bazie 2% roztworu 
aldehydu glutarowego bez potrzeby stosowania 
aktywatora oraz z możliwością wielokrotnego użycia w  
ciągu 30 dni. Możliwość sprawdzenia  aktywności za 
pomocą walidowanych pasków kontrolnych. Czas 
działania: 1 godz. w zakresie B, Tbc, V, F, S; 10 minut 
w zakresie B, Tbc, V, F. Preparat o dużej tolerancji 
wobec tworzyw, z których wykonywane są medyczne z 
pozytywną opinią producenta endoskopów w 
opakowaniu (kanister 5l) wyposażonym w pompki 
dozującym /1 na 6 kanistrów/ oraz paski testowe

kanister 5l

Płynny trójenzymatyczny preparat do manualnego i 
maszynowego mycia zanieczyszczonych endoskopów, 
narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. 
Posiadający neutralne pH i wysoką kompatybilność 
materiałową, o niskim stężeniu roztworu roboczego – 
0,5% i czasie działania do 15 minut. Możliwość 
stosowania w myjkach ultradźwiękowych , w 
opakowaniu – kanister 5-cio litrowy wyposażonym w 
pompki dozujące    /1 na  6 kanistrów/.

Kanister 5l

Płynny, trójenzymatyczny preparat posiadający bardzo 
dobre właściwości myjące, nie zawierający aldehydów, 
związków utleniających o szerokiej tolerancji 
materiałowej, o niskim stężeniu roztworu roboczego 
bez drażniącego zapachu. Spektrum B, Tbc, F, V (HIV, 
HCV, HBV), krótki  czas działania – do 10 min.  

 
Butelka 1L       z 

dozownikiem



4 400 szt

5 300 szt

RAZEM 

Preparat trójenzymatyczny w pianie ułatwiający 
usuwanie zanieczyszczeń organicznych z narzędzi , 
umożliwiających bezpieczny transport narzędzi, nie 
uszkadzający wyrobów z tworzyw sztucznych, gumy, 
stali chirurgicznej. Zakres działania B,F – 5 minut. 

 Opakowanie 750 
ml z końcówką 

spieniającą

Preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, 
w tym inkubatorów,  w postaci aktywnej piany, nie 
wytwarzającej mgły aerozolowej  o dobrych 
właściwościach myjących i szerokiej tolerancji 
( możliwość stosowania  na powierzchnie akrylowe).  
Nie zawierający glukoprotaminy, aldehydów, 
pochodnych chloru i fenoli oraz  związków 
utleniających.  Spektrum: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, 
Rotawirus) czas działania: 15 minut.  

Opakowanie 750 
ml z końcówką 

spieniającą



GRUPA 3
PREPARATY DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI MAŁYCH I TRUDNO DOSTĘPNYCH

Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary ilość Nazwa producenta/kraj Pełny nr katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

RAZEM 

Lp
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka podatku 
VAT

Wartość netto      
(kol 4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Nazwa 
handlowa

Preparat  alkoholowy oparty o 1-propanol, 
przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych 
powierzchni i miejsc trudno dostępnych, metoda 
spryskiwania i przetarcia, nie zawierający aldehydów, 
chloru, fenoli, chlorheksydyny, biguanidyny i 
alkiloamin. Przebadany dermatologicznie, posiadający 
opinie użytkowe z oddziałów neonatologicznych i 
pediatrycznych, wyrób medyczny. Gotowy do użycia, o 
dobrej tolerancji materiałowej. Spektrum działania: 
B,Tbc,F,V (HBV, HCV,HIV, Rota,Adeno, Vaccinia, Noro, 
Polio), w opakowaniu ze spriskiwaczem.

     Butelka         
1l + spryskiwacz 1400 



GRUPA 4
PREPARATY DO DEZYNFEKCJI MATERIAŁÓW WRAZLIWYCH NA ALKOHOLE

Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Pełny nr katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 400

2 szt. 5000

RAZEM

Lp Jednostka 
miary

Cena 
jednostkowa 

netto

Stawka podatku 
VAT

Wartość netto     
 (kol 4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto 
   (kol 7+8)

Nazwa 
handlowa

Nazwa 
producenta/k

raj

Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji  
małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, 
Wrażliwych na alkohole, niezawierający aldehydu, 
chloru, fenoli, dozowany w postaci piany. 
Posiadający pozytywną opinię kliniczną na oddziały 
pediatryczne. Spektrum działania: B, Tbc,F, 
V(HBV,HCV,HIV, Papova, Rota). Każda butelka z 
wmontowanym spryskiwaczem.

Butelka   
750ml ze 
spryskiwa

czem

Chusteczki bezalkoholowe do szybkiego mycia i 
dezynfekcji wyrobów  medycznych i powierzchni 
nieodpornych na działanie alkoholi , w tym głowic 
USG. Preparat nasączający chusteczki nie zawierający 
alkoholi, aldehydów,  fenoli – spektrum działania B, 
F, V, ( HIV, HBV, HCV, Noro, Polio ), Opakowania: po 
100 lub 200 szt., rozmiar minimum 18 do 22 cm. 
Okres trwałości min. 12 miesięcy od zakupu



GRUPA 5

PREPARATY DO CHIRURGICZNEGO MYCIA I PIELĘGNACJI RĄK – BLOKI OPERACYJNE

Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary ilość Nazwa handlowa Nazwa producenta/kraj Pełny nr katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2 l 250 l

RAZEM

Lp
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka podatku 
VAT

Wartość netto     
 (kol 4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Łagodna emulsja do chirurgicznego i higienicznego 
mycia rąk i skóry całego ciała, bez zawartości mydła 
o pH 5-6, podtrzymująca i stabilizująca warstwę 
ochronną, nie powodująca podrażnień. Służąca 
również do mycia i kąpieli dzieci, niemowląt – 
posiadająca pozytywną opinię do stosowania w 
oddziałach noworodkowych i dziecięcych. 
Opakowanie dopasowane do dozowników ściennych 
– wys. dozownika ok. 33 cm, szer  ok. 9 cm

butelka
1l

+ pompka
1500

Emulsja do codziennej pielęgnacji skóry (rąk), 
szczególnie wrażliwej i wysuszonej z zawartością, 
substancji nawilżających, natłuszczających i 
regenerujących skórę. Butelka po 500 ml lub 1 l z 
pompką.



GRUPA 6
PREPARATY SPOROBÓJCZE DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary ilość Nazwa producenta/kraj Pełny nr katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 szt. 2500

RAZEM

Lp
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka 
podatku VAT

Wartość netto     
 (kol 4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Nazwa 
handlowa

Gotowe do użycia chusteczki sporobójcze na bazie 
kwasu nadoctowego ( nie zawierające alkoholi, 
chloru, fenoli, aldehydów, IV – rzędowych soli 
amoniowych) do szybkiego mycia i dezynfekcji 
powierzchni. Spektrum działania B, V, F, Tbc, S 
( redukcja wszystkich patogenów w czasie 
maksymalnie 5 min.). Przebadane zgodnie z 
obowiązującymi normami. Możliwe do stosowania w 
obecności pacjentów, bezpieczne dla powierzchni. 
Opakowania po 25 lub 50 szt., rozmiar minimum 30 
x 20 cm, okres trwałości min 12 m-cy od zakupu.



GRUPA 7
ŚRODKI MYJĄCO – DEZYNFEKUJACE I PIELĘGNACYJNE DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Nazwa przedmiotu zamówienia Jednostka miary ilość Nazwa handlowa Nazwa producenta/kraj Pełny nr katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 opakowanie 70

2 opakowanie 6

3 opakowanie 6

Lp
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość netto      
(kol 4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek 
do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie 
usuwający pozostałości organiczne typu 
zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający 
mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego 
także wykonanego z aluminium i tworzyw 
sztucznych. Niewymagający neutralizacji, 
umożliwiający zastosowanie w myjniach 
ultradźwiękowych. Posiadający w swoim składzie: 
kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy, 
środek konserwujący, inhibitor korozji. 
Opakowanie 20 litrów, przystosowane do systemu 
centralnego dozowania.

Płynny środek płuczący, powierzchniowo czynny, 
zawierający środki konserwujące do użycia w 
myjniach dezynfektorach, przyśpieszający 
suszenie. Opakowanie 20 litrów, przystosowane 
do systemu centralnego dozowania.
Płynny, słabo pieniący, neutralny środek 
dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, 
grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym 
na bazie aldehydów i glioksalu, nie zawierający 
aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych 
związków amoniowych. Do stosowania 
w myjniach dezynfektorach. Opakowanie 20 
litrów, przystosowane do systemu centralnego 
dozowania.



4 opakowanie 6

5 opakowanie 50

6 opakowanie 12

7 opakowanie 4

8 opakowanie 4

9 opakowanie 24

10 opakowanie 50

Płynny, nie utwardzający białek preparat myjąco-
dezynfekujący do termostabilnych i termolabilnych 
narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego. 
Bakteriobójczy, grzybobójczy, działający na wirusy 
osłonowe. Nie zawierający aldehydów oraz 
czwartorzędowych związków amoniowych. Do 
wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji metodą 
zanurzeniową lub ultradźwiękową przed 
maszynową dekontaminacją. Opakowanie 5 litrów

Preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji 
narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów 
alifatycznych nie wpływający  na proces 
sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie), 
bezpieczny toksykologicznie.  Opakowanie 400 ml.

Środek do ręcznego czyszczenia powierzchni ze 
stali nierdzewnej, aluminium, nie zawierający 
związków krzemowych. Zawierający 
ethylenodioxydimetanol. Opakowanie 750 ml. 

Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali 
nierdzewnej na bazie niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych, olejków parafinowych 
DAB. Opakowanie 750 ml z atomizerem.
Preparat do czyszczenia komór autoklawu, 
rozpuszczalny w wodzie, pH neutralne. 
Opakowanie 500 ml z atomizerem.
Chusteczki bezalkoholowe 20 cm x 20 cm do 
szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni 
oraz urządzeń medycznych, nadające się do 
dezynfekcji materiałów wrażliwych na alkohole, 
zawierające w składzie chlorek 
alkilodimetylobenzyloamoniowy oraz polimer 
hydrochlorku biguanidyny. Skuteczne wobec B, 
Tbc, F, V. Opakowanie po 200 szt.
Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych 
powierzchni i urządzeń medycznych o wymiarach 
20 cm x 20 cm., zawierające w składzie 70% 
Propan-2-ol.Skuteczne wobec B, Tbc, F, V. 
Opakowanie po 200 szt.



11 opakowanie 24

12 szt. 10

13 szt. 10

14 szt. 10

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do 
dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i 
substancjach klejących, gipsie i cementach. 
Zawierający w swoim składzie czysty terpen 
pomarańczowy i olej natłuszczający; 
niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie 500 
ml z korkiem ułatwiającym dozowanie. Produkt 
zarejestrowany jako wyrób medyczny.
Szczotka o dł. 30 cm do oczyszczania kanałów 
roboczych narzędzi (w tym laparoskopów) 
wykonana ze skręconego drutu ze stali 
nierdzewnej oraz nylonowego włosia o średnicy 2 
mm.
Szczotka o dł. 30 cm do oczyszczania kanałów 
roboczych narzędzi (w tym laparoskopów) 
wykonana ze skręconego drutu ze stali 
nierdzewnej oraz nylonowego włosia o średnicy 3 
mm.
Szczotka o dł. 18 cm do czyszczenia dużych 
narzędzi oraz wszelkiego rodzaju misek i 
pojemników. Mocne i krótkie nylonowe włosie, 
specjalnie wyprofilowane, o powierzchni 3,2 x 6,4 
cm, osadzone w plastikowej rączce posiadającej 
uchwyt na wieszak.
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