
Arkusz1

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Zadanie 1 - Dezynfekcja I

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto

1

 Preparat alkoholowy do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry przed 

iniekcjami 1-alkoholowy (etanol),nie może 

zawierać barwników konserwantów i innych 

substancji aktywnych, zgodny z klasyfikacją 

ACT,  produkt leczniczy .Płyn a 5l np.AHD 2000                                               op 3

2

 Preparat alkoholowy do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry przed 

iniekcjami 1-alkoholowy (etanol),nie może   

zawierać barwników konserwantów i innych 

substancji aktywnych,produkt leczniczy .Worek 

Sterisol a 0,7 l . np. Sterisol AHD 2000              op 200

3

Preparat syntetyczny do chirurgicznego mycia 

rąk ,jałowy bez konserwantów , 

konfekcjonowany w opakowaniach 

zabezpieczonych zastawką mikrobiologiczną, a 

0,7 litra np. STERISOL SOAP op 250

4

Preparat jałowy do pielęgnacji rąk , 

konfekcjonowany w opakowaniach 

zabezpieczonych zastawką mikrobiologiczną a 

0,7 litra np. STERISOL LOTION op 15
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Preparat alkoholowy w żelu do chirurgicznej i 

higienicznej dezynfekcji rąk. W hermetycznych 

jednorazowych opakowaniach z 

unikalnym,zintegrowanym bezpiecznym 

systemem dozowania/zastawka dozująca 

zabezpieczająca przed bezpośrednim 

kontaktem z dłonią/nie może zawiera. barwników 

i substancji zapachowych op worek 700 ml np 

STERISOL ETHANOL GEL op 10

6

Alkoholowy preparat(hydrożel) o właściwościach 

tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk,na bazie etanolu,zawierający 

bisabolol i glicerynę. Nie może zawierać 

pochodnych fenolu,barwników i substancji 

zapachowych,spełniający wymagania PN-EN 

1500 I PN-EN 12791.Przebadany 

dermatologicznie. Spektrum bakterio,prątko, 

grzybo i wirusobójcze w 30 sek. według 

obowiązujących w Polsce Norm Europejskich. 

Spektrum 

działania:B(MRSA),F,V(HIV,HBV,HCV,ROTAWI

RUS),M.terrae,M.Tbc 30 sekund,Polio,adeneo-1 

minuta,a 500 ml np. ANIOS GEL 85 op 5

RAZEM

Zadanie 2 - Dezynfekcja II

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto
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Preparat w tabletkach do dezynfekcji 

powierzchni i urządzeń na bazie aktywnego 

chloru,dopuszczony do kontaktu z żywnością. 

Możliwość użycia do dezaktywacji rozlanych 

płynów ustrojowych. Działający przy stężeniu 

aktywnego chloru nie przekraczającym 2000 

ppm i czasie 15 minut na B,Tbc, V, F a 300 

tabletek np. SUMA D4 TABL lub MEDICARINE op 300

2

Niealkaliczny preparat do chirurgicznego 

higienicznego mycia rąk   i ciała,na bazie 

syntetycznych składników. Zawierający 

APG,oraz składniki natłuszczające. Nie zawiera 

mydła,a 6l np. MANISOFT op 4

3

Preparat do higienicznego mycia i dezynfekcji 

rąk zawierający w swoim składzie alkohol i 

chlorhexydynę a 500ml + pompka np.HYDREX 

S op 20

4

Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni 

zawierający glikoprotaminę pozbawiony 

aldehydów,fenolu,chloru a 6l. np.INCIDIN PLUS op 2

5

Alkoholowy preparat do dezynfekcji 

rąk.Skład:vit.E,gliceryna,panthenol i 80 g 

etanolu.W pełni wirusobójcza formuła 

(Polio/Adeno),skuteczność wobec wirusów Noro 

i Rota 15 s,op.500 ml SKINMAN SOFT op 5
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Alkoholowy środek do chirurgicznej i 

higienicznej dezynfekcji rąk,zawiera substancje 

pielęgnujące i chroniące 

skórę(Panthenol,Alantoina,Bisabolol)nawilża,wy

gładza skórę,wspomaga gojenie się ran i 

pęknięć skóry.Spektrum 

działania:B/MRSA/Tbc,F,V/HIV,HBV,HCV,Aden

o,Vaccinia,Herpes,Rota.op a 500 ml np.Softa-

Man op 10

RAZEM

Zadanie 3 - Dezynfekcja III 

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto

1

Preparat do dezynfekcji powierzchni zawierający 

aktywny chlor a 25kg.CHLORAMINA T op 20

2

Preparat do chirurgicznego mycia rąk 

zawierajacy substancje pielęgnujące i 

regenerujące skórę a 5litr.LIFOSAN SOFT op 3

3

Preparat do dezynfekcji higienicznej i 

chirurgicznej rąk na bazie alkoholu w postaci 

żelu z dodatkami zmiękczającymi,.Spektrum 

działania:bakterie,grzyby,MRSA,BVDV(HCV),Ro

ta,HIV,HBV,M,TBC, -M.Avium,M.terrae -

30sekund ;Adeno,Polio-1 min.op z dozownikiem 

np.SEPTODERM ŻEL a 1 L op 4

RAZEM

Zadanie 4 - Dezynfekcja IV

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto
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Preparat  do szybkiej dezynfekcji małych i 

trudnodostępnych powierzchni metodą 

spryskiwania ,1-alkoholowy na bazie etanolu bez 

barwników i innych substancji aktywnych 

,bezzapachowy ,Możliwość stosowania do 

powierzchni kontaktujących się z żywnością.

Aktywny wobec B, TBC, F, HIV, HBV, HCV,V( 

Adeno, Rota, Vaccinia, Noro, Polio, Papova). 

Opakowania 1 litr z końcówką aplikującą 

np.FUGATEN 1 l

op 10

2

 Preparat alkoholowy do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry przed 

iniekcjami 1-alkoholowy (etanol),nie może 

zawierać barwników konserwantów i innych 

substancji aktywnych, zgodny z klasyfikacją 

ACT,  produkt leczniczy aerosol 250 ml    np. 

AHD                                          op 500

3

Preparat do szybkiej dezynfekcji i wyrobów 

medycznych małych powierzchni ,na bazie 2-

akoholi i aldehydu glutarowego w dawce 0,1g 

Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, W( HIV, HBV, 

HCV, Adeno, Vaccinia, Noro, Polio, Polioma),  

aktywny także wobec influenza A wirusy typu 

H5, H7 i H5N1. Opakowania a. 1 litr spray np. 

AERODESIN 2000                                                                                                                     op 250
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Preparat do maszynowej dezynfekcji sprzętu 

endoskopowego o działaniu sporobójczym

na bazie kwasu nadoctowego oparty na 

systemie PHERA bez zawartości kwasu 

octowego i  aldehydów. możliwość stosowania w 

myjniach-dezynfektorach endoskopowych

Zakres działania - B, Tbc, F, V, S w max. czas 

działania 5 min. Możliwość kontroli aktywności 

preparatu za pomocą pasków.  Aktywność 

roztworu roboczego min.  14 dni  

Opakowania a 5 l np. ANIOXYDE 1000. op 80

5 Paski kontrolne do preparatu z poz. 4  a 50 szt. op 10

6

Preparat do dezynfekcji powierzchni i narzędzi 

zawierający aldehyd glutarowy o pełnym 

spektrum B,Tbc,F,V(Polio) w czasie 1h w max 

2% stężeniu a 1litr np. LYSOFORMIN 3000  op 15
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Preparat do mycia i dezynfekcji delikatnych 

powierzchni na bazie chlorku 

didecylodimetyloamomiowego(zw.alifatyczny) i 

chlorowodorku poliheksametylenobiguanidyny w 

postaci aktywnej piany.Bez zawartości 

alkoholu.Dopuszczony do stosowania na 

oddziałach noworodkowych-dezynfekcja 

inkubatorów i zabawek dziecięcych.Wysoka 

tolerancja 

materiałowa(guma,plexi,akryl).Działanie:B-2 min 

w tym:BLSE(Acinetobacter 

baumani,Enerobacter aerogenes,Enterobacter 

cloacea,Escherichia coli), Klepsiella pneuminie, 

Serratia marcenses, drożdżakobójcze 5 

min,V(HIV,HCV,HGV,Rota,Noro,Vacinia,Herpes

,RSV)-1 MIN,h1n1-2 min.,Corona virus-5 

min,TBC,F MAX.15 min. Przebadany również w 

warunkach brudnych,stabilność w opakowaniu 

otwartym-min.3 lata. Wydajność-powyżej 160 

m2 z 1 l preparatu.np.SURFA SAFE op 40
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Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i 

powierzchni(łącznie z powierzchniami 

kontaktującymi się z żywnością)na bazie 

nadwęglanu sodu i TAED.Bez konieczności 

stosowania aktywatora.Przebadany w 

warunkach brudnych.Skuteczność biobójcza:                                            

-narzędzia- w 0,5%:B,F,Tbc,V,s w czasie max. 

90 min.Moąliwość         skrócenia czasu do 15 

min. W stężeniu max 2%.                                      

- powierzchnie-w 

0,5%:B,F,PRV,BVDV,nORO,rOTA,c.difficile w 

czasie 15 min.                                                                                                       

Skuteczny także wobec Acinetobacter 

baumannii,trichophyton mentagrophytes.                                                                                     

Roztwór roboczy zachowujący aktywność przez 

24 godz.                         Możliwość stosowania 

w myjniach ultradźwiękowych i do inkubatorów.       

Opcjonalnie paski testowe.                                                                     

Opakowania: wiaderko a 1 kg np.ANIOSEPT 

ACTIV op 20
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Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i 

powierzchni(łącznie z powierzchniami 

kontaktującymi się z żywnością)na bazie 

nadwęglanu sodu i TAED.Bez konieczności 

stosowania aktywatora.Przebadany w 

warunkach brudnych.Skuteczność biobójcza:    -

narzędzia- w 0,5%:B,F,Tbc,V,s w czasie max. 

90 min.Moąliwość skrócenia czasu do 15 min. 

W stężeniu max 2%. powierzchnie-w 

0,5%:B,F,PRV,BVDV,nORO,rOTA,c.difficile w 

czasie 15 min.                                                 

Skuteczny także wobec Acinetobacter 

baumannii,tric                                                 

Roztwór roboczy zachowujący aktywność przez 

24 godz. Możliwość stosowania w myjniach 

ultradźwiękowych i do inkubatorów.       

Opcjonalnie paski testowe.                               

Opakowania: wiaderko a 5 kg np. ANIOSEPT 

ACTIV op 10

RAZEM

Zadanie 5 - Dezynfekcja V 

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto

1

Płynny preparat do manualnego mycia i 

dezynfekcji narzędzi medycznych,giętkich 

endoskopów i ich osprzętu oraz innych wyrobów 

medycznych. Rozpuszcza zakrzepłą 

krew.Preparat oparty o chlorek benzalkoniowy, 

chloworodorek poliheksametylenu 

biguanidyny,tenzydy myjące.Aktywny w 

stosunku do bakterii,prątków,drożdży i 

wszystkich wirusów osłonionych(łącznie z 

HBV,HCV,HIV).np SEKULYSE a 6 L op 10
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Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi 

chirurgicznych , endoskopów oraz inkubatorów 

na bazie związków nadtlenowych. Roztwory 

robocze sporządzane na bazie zimnej wody 

wodociągowej. Spektrum działania:B,V,F,a po 

aktywacji Tbc,S. Czas działania:B,Tbc,V,F-do 

30 min. Spory do 6 h..a 10 kg np. SEKUSEPT 

PULVER op 25

3

Aktywator a 2 litry AKTYWATOR DO 

SEKUSEPTU PULVER op 40

4

Preparat do dezynfekcji narzędzi jak również do 

inaktywacji płynów ustrojowych na bazie 

związków nadtlenowych.Spektrum 

działania;B,V,F w czasie 10 minut.Preparat do 

dezynfekcji inkubatorów.Aktywność roztworu 

roboczego oznaczona zabarwieniem a 200 

g.np.VIRCON op 900

5

Preparat do dezynfekcji skóry i błon śluzowych 

zawierający w swoim składzie poliwidonum i 

jodinatum a 1 litr.np.BRAUNOL op 10

6

Preparat alkoholowy do dezynfekcji powierzchni 

i sprzętu medycznego do aparatury medycznej, 

na bazie izopropanolu i n-propanolu spray a 

650ml np. INCIDIN LIQUID SPRAY op 450

7

Preparat alkoholowy oparty o izopropanol, 

zawierający chlorheksydynę i nadtlenek wodoru 

przeznaczony do higienicznej , chirurgicznej 

dezynfekcji skóry. 

Spektrum;B,Tbc,F,V(HBV,HIV,Rota,Herpes) a 

500ml np.SPITADERM op 10
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Preparat do dezynfekcji zewnętrznych 

elementów centralnych i obwodowych cewników 

dożylnych takich jak:wejście do kanału 

wkłucia,częśći kanałów.korki,kraniki itp.;2% 

roztwór diglukonianu chlorhexydyny w 70% 

alkoholuizopropylowym. Op 250 ml 

np.CITROCLOREX op 10

9

Preparat do dezynfekcji skóry na alkoholu 

etylowym z 2% chlorhexydyną 

np.CITROCLOREX 2% Op.250 ml op 10

10

Koncentrat do mycia idezynfekcji powierzchni 

oraz sprzętu medycznego/zalecany do szkła 

akrylowego/.Skład:czwartorzędowe związki 

amoniowe,aminy,alkohol.Bez aldehydów i 

fenoli.Spektrum i czas 

działania:B,prątki.grzyby,wirusy do 30 min. w 

stężeniu 0,25%,Spory do 30 min. W stężeniu 

0,5%.op a 1 l np.Quatrodes strong op 30

11

Gotowy do użycia roztwór zawierający 

poliheksanidynę oraz undecylenamiodopropyl 

betainę do czyszczenia,nawilżania i utrzymania 

rany i opatrunku w stanie wilgotnym oraz do 

usuwania włóknistych biofilmów oraz ich resztek 

w sposób zapewniający ochronę tkanek   op. 

350 ml np.Prontosan op 10
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Szybko działający środek do dezynfekcji 

powierzchni i sprzętu medycznego 

nieodpornego na działanie 

alkoholu/inkubatory,głowice USG,pompy 

infuzyjne,space,bezzapachow/.Wpostaci 

nierozcieńczonej aktywny już po 1 minucie.Nie 

zawiera aldehydów i amin alakalicznych.Aktywny 

przeciwko bakteriom,mucobacteria,grzybom i 

wirusom/HBV/HIV/HCV,Rota,Adeno,Vaccinia,Pa

powa,Noro i Polio/.Substancje czynne:1-

propanol,dwudecylodwumetyloamonion.Substan

cje pomocnicze:nie jonowe substancje 

powierzchniowo czynne.Wyrób medyczny klasy 

II A OP.750 ml np.Meliseptol foam pure op 10

RAZEM

Zadanie 6 - Dezynfekcja VI

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto

1

Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry. 

Roztwór  bezbarwny. Nie zawiera rtęci,jodu i 

chlorofenolu. Działa na B,F,Tbc,V,HBV,HIV. 

Stosować nierozcieńczony przed injekcjami i 

zabiegami chirurgicznymi .Płyn a 500ml. np. 

PREVACARE bezbarwny roztwór lub 

DODOSEPT bezbarwny roztwór lub KODAN OP 100

2

Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry. 

Roztwór  barwiony. Nie zawiera rtęci,jodu i 

chlorofenolu. Działa na B,F,Tbc,V,HBV,HIV. 

Stosować do znakowania pola przed operacją  

.Płyn a 500ml. np. PREVACARE barwiony 

roztwór lub DODOSEPT barwiony roztwór lub 

KODAN OP 350
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Preparat dezynfekujący przeznaczony do 

krótkich zabiegów antyseptycznych na 

rany,błonę śluzową i skórę. Zawierający w 

składzie substancje czynne: dichlorowodorek 

octenidyny ,alkohol fenoksyetylowy. Działa 

na:B,V;F.Płyn a 1000ml np.OCTENISEPT OP 380

4

Preparat tlenowy do dezynfekcji powierzchni i 

sprzętu medycznego  na blokach operacyjnych i 

w gabinetach zabiegowych. Na bazie 

nadsiarczanów,bez aldehydu,chloru i związków 

amoniowych. Preparat rozpuszczalny w bieżącej 

wodzie. Roztwór roboczy bezbarwny,aktywny 

min.24 godziny. Spektrum 

działania:B,F,V/Rota,HIV,HBV,HCV,Herpes 

simplex,Papova/ w czasie do 15 min. Wyrób 

medyczny,np.Perform op.a 40 g OP 20

5

Bezzapachowy preparat na bazie alkoholu do 

szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych 

powierzchni wyrobów medycznych. Preparat nie 

zawiera aldehydów,może być używany do 

powierzchni mających kontakt z żywnością. 

Posiada szerokie spektrum działania i bardzo 

krótki czas ekspozycji:Dezynfekcja powierzchni i 

sprzętu- 30 sekund.                                                  

Bakterie,grzyby,prątki,wirusy:BVDV(HCV),HBV,

HIV,Rotavirus,Vaccinia,Adenovirus – 30 

sekund.op a 1000 ml BACTICID OP 5
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Preparat w płynie do 

oczyszczania,dekontaminacji i nawilżania ran 

zawierającu octenidynę bez 

poliheksanidyny,alkoholu,środków 

konserwujących,bezbarwny,usuwający 

skutecznie biofilm bakteryjny.Wyrób 

medyczny.np Octenilin płyn 350 ml OP 5

7

Preparat w żelu do oczyszczania,dekontaminacji 

i nawilżania ran zawierający octenidynę bez 

poloksanidyny,alkoholu,środków 

konserwujących,bezbarwny .usuwający 

skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny. 

Np Octenilin żel 20 ml OP 5

8

Preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji 

skóry rąk oraz ciała pacjentów.    Zawierający 

octenidynę. Bez pochodnych guanidyny i 

triclosanu. Gotowy do użycia. Kosmetyk.np 

OCTENISAN 500 ML OP 10

9

Preparat alkoholowy do chirurgicznej i 

higienicznej dezynfekcji rąk zawierający 

etanol,propan 2-ol i dwabifenylol. Nie zawiera 

barwników,substancji zapachowych. Wymagane 

spektrum działania:bakteriobójczo(łącznie z 

Tbc)        grzybobójczo,wirusobójczy(wobec 

różnych wirusów lipofilnych i hydrofilnych         

(Polio,Rota,Adeno,Vaccina,Herpes 

simplex,HBV,HCV,HIV,Noro).Czas dezynfekcji 

higienicznej- 30 sek.,dezynfekcja chirurgiczna – 

90 sek.   Dostępny w butelce typu”soft airless” 

do dozowników bezdotykowych.                

Zarejestrowany jako środek biobójczy,np 

DESDERMAN PURE 500 ml OP 5
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Preparat alkoholowy do chirurgicznej i 

higienicznej dezynfekcji rąk zawierający w 

swoim składzie co najmniej trzy substancje 

aktywne,w tym kwas mlekowy bez zawartości 

jodu ,etanolu,chlorheksydyny i związków 

amoniowych. Bezbarwny,z dodatkiem substancji 

natłuszczających. Wymagane spektrum 

działania:B/łącznie z 

Tbc/,F,V/HIV,HBV,HCV,HSV,Vaccinia,Rota/o ph  

5,5 i przedłużonym działaniu do min 3 godzin. 

Higieniczna dezynfekcja rąk – do 30 sek. 

Chirurgiczna – do 5 min. Produkt leczniczy. np 

Sensivia 500 ml OP 5

11

Preparat alkoholowy do chirurgicznej i 

higienicznej dezynfekcji rąk. Zawierający etanol i 

dyfenylol. Z dodatkiem izopropanolu. Bez 

zawartości jodu,chlorhexydyny i związków 

amoniowych. Wykazujący przedłużone działanie 

do 4 godzin. Zawierający składniki 

natłuszczające i nawilżające. Gotowy do użycia. 

Spektrum 

działania:B,Tbc,MRSA,F,V(HBV,Polio,Adeno,Ro

ta,Herpes simplex).Czas dezynfekcji 

chirurgicznej do 90 sekund,ph 6.0.           

Produkt leczniczy,op 500 mly np.DESDERMAN 

N OP 5
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Koncentrat o uniwersalnym zastosowaniu do 

mycia codziennego podłóg oraz powierzchni 

ponad podłogami,w tym mających kontakt z 

żywnością. Powierzchnie nie mające kontaktu z 

żywnością,myte preparatem,nie wymagają 

spłukiwania. Niskie stężenie roztworu roboczego 

zapewnia efektywne sprzątanie i niskie koszty. 

Neutralne ph.Butelka z wbudowanym 

dozownikiem przelewowym zapewnia wygodę i 

dokładne odmierzanie potrzebnej dozy 

koncentratu. Skład:niejonowe i anionowe 

związki powierzchniowo czynne i substancje 

zapachowe,op a 1 l np.DETERGENT SOLS OP 10
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Bezpieczny i wydajny preparat do mycia i 

dezynfekcji wyposażenia  i wyrobów 

medycznych. Nie zawiera aldehydów i fenoli. 

Bardzo niskie stężenie roztworu roboczego-

0,25%.Nie pozostawia plam,smug i osadów na 

dezynfekowanych powierzchniach oraz nie 

powoduje efektu klejenia. Preparat może być 

stosowany do powierzchni mających kontakt z 

żywnością. Możliwość stosowania w obecności 

pacjentów oraz na oddziałach 

neonatologicznych i dziecięcych. Szerokie 

spektrum działania:Bakterie(w tym 

MRSA),Grzyby,Prątki(Mycobacterium Avium i 

Terrae),Wirusy:BVDV(HCV),HBV,HIV-

stęż.0,25% - 15 minut             

Adenovirus,Poliovirus-stęż.0,5% - 60 

minut.Skład chemiczny:Dodocylamina i 

czwartorzędowe związki.op 1000 ml        

np.STERISEPT FORTE  Na czas trwania 

umowy firma użyczy wieszaki na duże 

powierzchnie w ilości 15 sztuk, oraz 

niestacjonarnego systemu dozowania do 

przygotowania roztworu roboczego . OP 100
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Bezpieczny i wydajny preparat do mycia i 

dezynfekcji wyposażenia  i wyrobów 

medycznych. Nie zawiera aldehydów i fenoli. 

Bardzo niskie stężenie roztworu roboczego-

0,25%.Nie pozostawia plam,smug i osadów na 

dezynfekowanych powierzchniach oraz nie 

powoduje efektu klejenia. Preparat może być 

stosowany do powierzchni mających kontakt z 

żywnością. Możliwość stosowania w obecności 

pacjentów oraz na oddziałach 

neonatologicznych i dziecięcych. Szerokie 

spektrum działania:Bakterie(w tym 

MRSA),Grzyby,Prątki(Mycobacterium Avium i 

Terrae),Wirusy:BVDV(HCV),HBV,HIV-

stęż.0,25% - 15 minut             

Adenovirus,Poliovirus-stęż.0,5% - 60 

minut.Skład chemiczny:Dodocylamina i 

czwartorzędowe związki.op 5000 ml        

np.STERISEPT FORTE . Wykonawca 

zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania 

umowy niestacjonarnego systemu dozowania do 

przygotowania roztworu roboczego . OP 50

15

Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji nie 

zawierający substancji czynnych 

np.aldehydów.Spektrum;B,Tbc,V-30s oparty na 

2-alkoholach a 1 l DESPREJ op 190
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Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni i 

sprzętu medycznego na bazie 

czwartorzędowych związków amoniowych,nie 

zawiera aldehydów,szeroka tolerancja 

materiałowa,także plexiglas.Spektrum 

działania:bakteriobójcze,grzybobójcze,prątkobój

cze,wirusobójczo9HBV/HIV i rota-

wirus).np.DESAM EXTRA op. A 1 L op 4

17

Bezalkoholowe chusteczki do mycia i 

dezynfekcji wyrobów medycznych i innych 

powierzchni,szerokie spektrum 

mikrobójcze,krótki czas 

ekspozycji:Bakterie:MRSA,VRE,Salmonella,Kle

bsiella,Staphylococcus aureus,Pseudomonas 

aeruginosa-5 min.                            

Drożdżaki:Candida albicans-5 min.                   

Grzyby;Aspergillus niger-15 min                       

Wirusy:BVDV(HCV),HBV,HIV,Influenza 

A,Norovirus – 5 min.TBC I Spory:C.Difficile i 

Bacillus-60 min.Tuba 200 szt.200*180 

np.AZOMAX op 5

18

Bezzapachowe chusteczki nasączone 

alkoholem do higienicznej dezynfekcji skóry rąk 

oraz małych powierzchni,wyposażenia i 

wyrobów medycznych odpornych na działanie 

preparatów alkoholowych,możliwość 

zastosowania do powierzchni mających kontakt 

a żywnością ,szerokie spektrum działania i 

bardzo krótki czas ekspozycji:Higieniczna 

dezynfekcja 

rąk,Bakterie,Grzyby,Prątki,Wirusy;BVDV(HCV),

HBV,HIV,Rotavirus,Vaccinia,Adenovirus- 30 

sekund.                                                  Tuba 

150 szt np.CHEMISEPT WIPES op 15
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Sporobójczy, bezalkoholowy preparat do mycia i 

dezynfekcji wyrobów medycznych i innych 

powierzchni. Szerokie spektrum 

mikrobójcze,krótki czas ekspozycji: Bakterie: 

MRSA, VRE, Salmonella, Klebsiella, 

Staphylococcus aureus,Pseudomonas 

aeruginosa-5 min.                            

Drożdżaki:Candida albicans-5 min.                    

Grzyby;Aspergillus niger-15 min                      

Wirusy:BVDV(HCV),HBV,HIV, Influenza 

A,Norovirus – 5 min.         TBC I Spory:C.Difficile 

i Bacillus-60 min.                    Butelka 500 ml 

np.AZOMAX SPRAY op 15

20

Antybakteryjne rękawice do mycia 

pacjentów,bez użycia wody i dodatkowych 

środków myjących,eliminuje źródła 

bakterii,ekonomiczna i efektywna metoda mycia. 

Gotowa do użytku prosto z opakowania. Skład 

chemiczny:Aqua,Glicerin,Polysorbate20,Phenox

yethanol,Sodium,    Benzoate,PEG-6 

Caprylic/Capric Glycerides,Aloe 

Barbadensis,Disodium EDTA,Sodium 

Citrate,Benzoic Acid,Dehydroacetic 

Acid,Disodium Cocoamphodiacetate.Wyrób 

medyczny kl.I.16*23*8 szt.np.Washmitt OP 10
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Hypoalergiczny żelowy preparat do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego 

alkoholu etylowego, o szerokim spektrum 

działania wobec bakterii, grzybów, prątków, 

wirusów, bezzapachowy, działanie mikrobójcze 

powyżej 3 godzin. Z pompką. Opakowanie 500 

ml + pompka ( do wyżej wymienionego 

preparatu na okres umowy wykonawca 

zobowiązuje się do użyczenia 15 sztuk 

wieszaków na jedno łóżko). np. HEALTHY SKIN 

GEL 500 ml. OP 60

RAZEM

Zadanie 7 - Żel znieczulający

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto

1

Żel znieczulający, jałowy, aseptyczny, z 

lidokainą i chlorhexydyną opakowanie 

minimum 8,5 g, op. x 25 sztuk np.  
CATHEJELL 8,5 g x 25 sztuk op 60

RAZEM

Zadanie 8 - Rękawice lateksowe

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto

1

Rękawice diagnostyczne,z lateksu.lekko 

pudrowane,niejałowe,pasujące na obie 

dłonie.Zawartość protein <60μg/g.Poziom 

AQL=1,5. O grubości w części palca min.0,11 

mm i długości min.240 mm.Mankiet zakończony 

równomiernie rolowanym rantem.Zarejstrowane 

jako wyrób medyczny oraz środek ochrony 

indywidualnej kat.I.op. * 100 szt Rozmiar” L” op 150
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Rękawice diagnostyczne,z lateksu.lekko 

pudrowane,niejałowe,pasujące na obie 

dłonie.Zawartość protein <60μg/g.Poziom 

AQL=1,5. O grubości w części palca min.0,11 

mm i długości min.240 mm.Mankiet zakończony 

równomiernie rolowanym rantem.Zarejstrowane 

jako wyrób medyczny oraz środek ochrony 

indywidualnej kat.I.op. * 100 szt Rozmiar” M” op 1000

3

Rękawice diagnostyczne,z lateksu.lekko 

pudrowane,niejałowe,pasujące na obie 

dłonie.Zawartość protein <60μg/g.Poziom 

AQL=1,5. O grubości w części palca min.0,11 

mm i długości min.240 mm.Mankiet zakończony 

równomiernie rolowanym rantem.Zarejstrowane 

jako wyrób medyczny oraz środek ochrony 

indywidualnej kat.I.op. * 100 szt Rozmiar” S” op 1300

4

Rękawice diagnostyczne,z 

lateksu,niejałowe,bezpudrowe,chlorowane i 

polimeryzowane,pasujące na obie 

dłonie.Zawartość protein    <35µg/g.PoziomAQL 

1.0. O grubości w części palca min.0,13mm i 

długości ok.240 mm.Mankiet zakończony 

równomiernie rolowanym rantem,teksturowane 

na całej powierzchni.Zarejstrowane jako wyrób 

medyczny oraz środek ochrony indywidualnej 

kat.III. op.* 100 szt.Rozmiar „L” op 50
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Rękawice diagnostyczne,z 

lateksu,niejałowe,bezpudrowe,chlorowane i 

polimeryzowane,pasujące na obie 

dłonie.Zawartość protein    <35µg/g.PoziomAQL 

1.0. O grubości w części palca min.0,13mm i 

długości ok.240 mm.Mankiet zakończony 

równomiernie rolowanym rantem,teksturowane 

na całej powierzchni.Zarejstrowane jako wyrób 

medyczny oraz środek ochrony indywidualnej 

kat.III. op.* 100 szt.Rozmiar „M” op 50

6

Rękawice diagnostyczne,z 

lateksu,niejałowe,bezpudrowe,chlorowane i 

polimeryzowane,pasujące na obie 

dłonie.Zawartość protein    <35µg/g.PoziomAQL 

1.0. O grubości w części palca min.0,13mm i 

długości ok.240 mm.Mankiet zakończony 

równomiernie rolowanym rantem,teksturowane 

na całej powierzchni.Zarejstrowane jako wyrób 

medyczny oraz środek ochrony indywidualnej 

kat.III. op.* 100 szt.Rozmiar „S” op 50

RAZEM

Zadanie 9 - Rękawice nitrylowe

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto
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Rękawice diagnostyczne wykonane z 

nitrylu,bezpudrowe,z wewnętrzną warstwą 

polimerową,mankiet rolowany,w kolorze 

niebieskim.Lekko teksturowane z dodatkową 

teksturą na końcach palców,grubość rękawic w 

palcach min.0,10 mm,na dłoni min.0,07 

mm.Zgodnie z PN/EN 455-1,2,3,4,potwierdzone 

przez raport z badań producenta.Rękawice 

odporne na przenikanie związków chemicznych 

wg PN EN 374 potwierdzoneprzez niezależne 

badania przynajmniej 17 związków 

chemicznych(m.in.kwasy 

organiczne,nieorganiczne,zasady,aldehydy i 

alkohole w tym izopropanol 70% z czasem 

przenikania min.30 min.)oraz min.15 

cytostatyków.Rękawice odporne na przenikanie 

wirusów potwierdzone protokołem badań 

wydanym przez jednostkę 

niezależną.Zarejstrowane jako wyrób medyczny 

oraz środek ochrony indywidualnej 

kat.III.op.*100 szt.Rozmiar „L” op 700
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Rękawice diagnostyczne wykonane z 

nitrylu,bezpudrowe,z wewnętrzną warstwą 

polimerową,mankiet rolowany,w kolorze 

niebieskim.Lekko teksturowane z dodatkową 

teksturą na końcach palców,grubość rękawic w 

palcach min.0,10 mm,na dłoni min.0,07 

mm.Zgodnie z PN/EN 455-1,2,3,4,potwierdzone 

przez raport z badań producenta.Rękawice 

odporne na przenikanie związków chemicznych 

wg PN EN 374 potwierdzoneprzez niezależne 

badania przynajmniej 17 związków 

chemicznych(m.in.kwasy 

organiczne,nieorganiczne,zasady,aldehydy i 

alkohole w tym izopropanol 70% z czasem 

przenikania min.30 min.)oraz min.15 

cytostatyków.Rękawice odporne na przenikanie 

wirusów potwierdzone protokołem badań 

wydanym przez jednostkę 

niezależną.Zarejstrowane jako wyrób medyczny 

oraz środek ochrony indywidualnej 

kat.III.op.*100 szt.Rozmiar „M” op 3000
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Rękawice diagnostyczne wykonane z 

nitrylu,bezpudrowe,z wewnętrzną warstwą 

polimerową,mankiet rolowany,w kolorze 

niebieskim.Lekko teksturowane z dodatkową 

teksturą na końcach palców,grubość rękawic w 

palcach min.0,10 mm,na dłoni min.0,07 

mm.Zgodnie z PN/EN 455-1,2,3,4,potwierdzone 

przez raport z badań producenta.Rękawice 

odporne na przenikanie związków chemicznych 

wg PN EN 374 potwierdzoneprzez niezależne 

badania przynajmniej 17 związków 

chemicznych(m.in.kwasy 

organiczne,nieorganiczne,zasady,aldehydy i 

alkohole w tym izopropanol 70% z czasem 

przenikania min.30 min.)oraz min.15 

cytostatyków.Rękawice odporne na przenikanie 

wirusów potwierdzone protokołem badań 

wydanym przez jednostkę 

niezależną.Zarejstrowane jako wyrób medyczny 

oraz środek ochrony indywidualnej 

kat.III.op.*100 szt.Rozmiar „S” op 2000

RAZEM

Zadanie 10 - Rękawice winylowe

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto
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Rękawice 

diagnostyczne,niejałowe.bezpudrowe,jednorazo

wego użytku,wykonane z polichlorku 

winylu(bezlateksowe),o dlogości min.240 

mm,grubość palca min.0,11 mm dłoni i 

mankietu min.0,08 mm.Poziom AQL 

<1,5.Rękawice bez ftalanów-fabrycznie 

umieszczona informacja na 

opakowaniu.Zarejstrowane jako wyrób 

medyczny oraz środek ochrony indywidualnej 

kat.III.op.*100 szt.Rozmiar „L” op 100

2

Rękawice 

diagnostyczne,niejałowe.bezpudrowe,jednorazo

wego użytku,wykonane z polichlorku 

winylu(bezlateksowe),o dlogości min.240 

mm,grubość palca min.0,11 mm dłoni i 

mankietu min.0,08 mm.Poziom AQL 

<1,5.Rękawice bez ftalanów-fabrycznie 

umieszczona informacja na 

opakowaniu.Zarejstrowane jako wyrób 

medyczny oraz środek ochrony indywidualnej 

kat.III.op.*100 szt.Rozmiar „M” op 300
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Rękawice 

diagnostyczne,niejałowe.bezpudrowe,jednorazo

wego użytku,wykonane z polichlorku 

winylu(bezlateksowe),o dlogości min.240 

mm,grubość palca min.0,11 mm dłoni i 

mankietu min.0,08 mm.Poziom AQL 

<1,5.Rękawice bez ftalanów-fabrycznie 

umieszczona informacja na 

opakowaniu.Zarejstrowane jako wyrób 

medyczny oraz środek ochrony indywidualnej 

kat.III.op.*100 szt.Rozmiar „S” op 100

RAZEM

Zadanie 11 - Rękawice sterylne 

Lp. ASORTYMENT J.m. Ilość Cena netto Vat % W. netto C.brutto W.brutto

1

Rękawice 

chirurgiczne,lateksowe.sterylne,pudrowe,zgodni

e z normą EN 455-1.2.3.4.;niska zawartość 

pudru,poziom protein 

lateksowych<50µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny(przeciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,20mm i 

długości całkowitej min.280 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata;posiadająca badanie jednostki 

akredytowanej na przenikanie wirusów oraz 

odporne na przenikanie związków chemicznych 

wg PN EN 374.Pakowane w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie;1 para Rozmiar 6 para 150
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Rękawice 

chirurgiczne,lateksowe.sterylne,pudrowe,zgodni

e z normą EN 455-1.2.3.4.;niska zawartość 

pudru,poziom protein 

lateksowych<50µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny(przeciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,20mm i 

długości całkowitej min.280 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata;posiadająca badanie jednostki 

akredytowanej na przenikanie wirusów oraz 

odporne na przenikanie związków chemicznych 

wg PN EN 374.Pakowane w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie;1 para Rozmiar 

6,5 para 500

3

Rękawice 

chirurgiczne,lateksowe.sterylne,pudrowe,zgodni

e z normą EN 455-1.2.3.4.;niska zawartość 

pudru,poziom protein 

lateksowych<50µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny(przeciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,20mm i 

długości całkowitej min.280 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata;posiadająca badanie jednostki 

akredytowanej na przenikanie wirusów oraz 

odporne na przenikanie związków chemicznych 

wg PN EN 374.Pakowane w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie;1 para Rozmiar 7 para 900
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Rękawice 

chirurgiczne,lateksowe.sterylne,pudrowe,zgodni

e z normą EN 455-1.2.3.4.;niska zawartość 

pudru,poziom protein 

lateksowych<50µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny(przeciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,20mm i 

długości całkowitej min.280 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata;posiadająca badanie jednostki 

akredytowanej na przenikanie wirusów oraz 

odporne na przenikanie związków chemicznych 

wg PN EN 374.Pakowane w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie;1 para Rozmiar 

7,5 para 2700

5

Rękawice 

chirurgiczne,lateksowe.sterylne,pudrowe,zgodni

e z normą EN 455-1.2.3.4.;niska zawartość 

pudru,poziom protein 

lateksowych<50µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny(przeciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,20mm i 

długości całkowitej min.280 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata;posiadająca badanie jednostki 

akredytowanej na przenikanie wirusów oraz 

odporne na przenikanie związków chemicznych 

wg PN EN 374.Pakowane w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie;1 para Rozmiar 8 para 3000
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Rękawice 

chirurgiczne,lateksowe.sterylne,pudrowe,zgodni

e z normą EN 455-1.2.3.4.;niska zawartość 

pudru,poziom protein 

lateksowych<50µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny(przeciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,20mm i 

długości całkowitej min.280 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata;posiadająca badanie jednostki 

akredytowanej na przenikanie wirusów oraz 

odporne na przenikanie związków chemicznych 

wg PN EN 374.Pakowane w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie;op.*1 para 

Rozmiar 8,5 para 1000

7

Rękawice chirurgiczne lateksowe 

sterylne,bezpudrowe,obustronnie 

polimeryzowane,poziom protein lateksowych 

<30µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny9przciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,22 mm i 

długości całkowitej min.295 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata.Pakowanie w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie,op. 1 para 

.Rozmiar 6 para 100
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Rękawice chirurgiczne lateksowe 

sterylne,bezpudrowe,obustronnie 

polimeryzowane,poziom protein lateksowych 

<30µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny9przciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,22 mm i 

długości całkowitej min.295 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata.Pakowanie w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie,op. 1 para 

.Rozmiar 6,5 para 100

9

Rękawice chirurgiczne lateksowe 

sterylne,bezpudrowe,obustronnie 

polimeryzowane,poziom protein lateksowych 

<30µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny9przciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,22 mm i 

długości całkowitej min.295 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata.Pakowanie w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie,op. 1 para 

.Rozmiar 7 para 100

Strona 32



Arkusz1

10

Rękawice chirurgiczne lateksowe 

sterylne,bezpudrowe,obustronnie 

polimeryzowane,poziom protein lateksowych 

<30µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny9przciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,22 mm i 

długości całkowitej min.295 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata.Pakowanie w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie,op. 1 para 

.Rozmiar 7,5 para 100

11

Rękawice chirurgiczne lateksowe 

sterylne,bezpudrowe,obustronnie 

polimeryzowane,poziom protein lateksowych 

<30µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny9przciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,22 mm i 

długości całkowitej min.295 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata.Pakowanie w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie,op. 1 para 

.Rozmiar 8 para 100
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12

Rękawice chirurgiczne lateksowe 

sterylne,bezpudrowe,obustronnie 

polimeryzowane,poziom protein lateksowych 

<30µg/g,kształt w pełni 

anatomiczny9przciwstawny kciuk,zagięte 

palce);o grubości w części palca min.0,22 mm i 

długości całkowitej min.295 mm;rolowany 

mankiet,oznakowanie CE;odporne na 

rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze 

dopasowane,powierzchnia 

mikroporowata.Pakowanie w opakowania folia-

folia,sterylizowane radiacyjnie,op. 1 para 

.Rozmiar 8,5 para 100

Razem
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