
L.P. Asortyment Spektrum działania
Nazwa oferowanego 

środka 
Jedn. miary

Pojemność 

opakowania

Ilość 

opakowań

 Cena jedn. 

opakowania netto 
 Wartość netto  VAT [%]  Wartość brutto 

1

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 

oraz skóry przed iniekcjami, na bazie alkoholu, nie 

może zawierać barwników i innych substancji 

aktywnych biobójczych i bakteriostatycznych, 

przeznaczony do częstego sotoswania, delikatny dla 

skóry, nie wysuszający skóry. Wymagany status 

wyrobu medycznego. Kompatybilny z systemem 

dozującym Ingo-Man.

Spektrum B,Tbc,F,V 

(HIV,HBV,HCV) 
op. butelka  1L 120

2

Preparat do mycia rąk- czyste mikrobiologicznie 

mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego 

mycia rąk i skóry na bazie naturalnych surowców, 

zawierający substancje pielęgnujące, bez 

konserwantów,  hypoalergiczne. Ph 5,5. 

Kompatybilny z z systemem dozującym Ingo-Man.

x op. butelka  1L 50

                                 -   zł 

L.P. Asortyment Spektrum działania oraz inne wymagania
Nazwa oferowanego 

środka 
Jedn. miary

Pojemność 

opakowania

Ilość 

opakowań

 Cena jedn. 

opakowania netto 
 Wartość netto  VAT [%]  Wartość brutto 

1

Niebarwiący skóry, preparat o przedłużonym działaniu 

do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, 

iniekcjami i punkcjami, preparat  na bazie trzech 

alkoholi i nadtlenku wodoru. Przebadany klinicznie i 

dermatologicznie. Wyrób medyczny.

 spektrum działania: B, F, V 

(HIV,HBV,HCV) działanie przed 

pobieraniem krwi 15 sekund

op.

butelka z 

rozpylaczem/

250 ML

160

2

Niebarwiący skóry, preparat o przedłużonym działaniu 

do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, 

iniekcjami i punkcjami, na bazie trzech alkoholi i 

nadtlenku wodoru.  Przebadany klinicznie i 

dermatologicznie. wyrób medyczny.

 spektrum działania: B, F, V 

(HIV,HBV,HCV) dawkowowanie 

przed pobieraniem krwi 15 sekund

op.

butelka z 

rozpylaczem /

350 ML

110

-  zł                         

W zakresie Zadania nr 2  należy  zaoferować dwa różne preparaty spełniające wymogi opisane przez Zamawiającego.

SUMA

SUMA

Załącznik nr 1 

 WYKONAWCA

Nr sprawy ZPU 6/2019

Zadanie Nr 2 - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PRZED INIEKCJAMI

Zadanie Nr 1 - PREPARATY DO HIGIENY RĄK



Zadanie Nr 3 - PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 

L.P. Asortyment Spektrum działania oraz inne wymagania
Nazwa oferowanego 

środka 
Jedn. miary

Pojemność 

opakowania

Ilość 

opakowań

 Cena jedn. 

opakowania netto 
 Wartość netto  VAT [%]  Wartość brutto 

1

Preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych,  

powierzchni i wyposażenia pomieszczeń (nie 

zanieczyszczonych organicznie)    - przebadany w 

warunkach brudnych -preparat na bazie 

czwartorzędowych związków amoniowych, możliwość 

stosowania w obecności pacjentów - dobre właściwości 

myjące, nie wymagający spłukiwania - bezzapachowy, 

nie zawierający substancji zapachowych. 

B,F,V (HIV,HBV,HCV), F w czasie 

max. 15minut. 
op.

5L - z 

pompką 

dozującą

6

2

Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych 

powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Gotowy do 

użycia, na bazie etanolu. Możliwość użycia przez 

przetarcie oraz spryskanie powierzchni i wyposażenia 

medycznego, nie drażniący zapach po użyciu 

preparatu, szybkie wysychanie nie pozostawiające 

smug na dezynfekowanych powierzchniach. preparat 

nie może być klasyfikowany jako zagrożenie dla 

zdrowia i nie zawierać zwrotów żrących i drażniących 

na skórę.

pełne spektrum działania B, TBc , V 

(HIV,HBV,HCV), F do 30 sekund
op. 1L 120

                                 -   zł 

L.P. Asortyment Spektrum działania oraz inne wymagania
Nazwa oferowanego 

środka 
Jedn. miary

Pojemność 

opakowania

Ilość 

opakowań

 Cena jedn. 

opakowania netto 
 Wartość netto  VAT [%]  Wartość brutto 

1

Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek 

o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia i 

dezynfekcji powierzchni, możliwość zastosowania do 

unieszkodliwiania zanieczyszczeń organicznych, 

nadający się do neutralizacji popłuczyn 

zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz 

plam rozlanej krwi- nietoksyczny roztwór uzytkowy 

spełniający wysokie wymagania w zakresie ochorny 

środowiska, szybkie i całkowite rozpuszczenie, łatwe 

odmierzenie środka do przygotowannia roztworów.

spektrum działania B, TBc , V 

(HIV,HBV,HCV) do 15 minut- 

powierzchnie zanieczyszczone

op. 300 

tabletek
1kg 37

2

Preparat do dezynfekcji na bazie chloru w granulacie- 

do zasypywania,  do unieszkodliwiania zanieczyszczeń 

organicznych 

spektrum działania B, TBc , V 

(HIV,HBV,HCV) F
op. 500g. 5

                                 -   zł 

SUMA

Zadanie Nr 4 - PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NA BAZIE AKTYWNEGO CHLORU

SUMA



L.P. Asortyment Spektrum działania oraz inne wymagania
Nazwa oferowanego 

środka 
Jedn. miary

Pojemność 

opakowania

Ilość 

opakowań

 Cena jedn. 

opakowania netto 
 Wartość netto  VAT [%]  Wartość brutto 

1

Gotowe do użytku alkoholowe chusteczki 

dezynfekcyjne do przecierania małych powierzchni i 

sprzętu medycznego. Przebadane w warunkach 

brudnych. Rozmiar min 14cm/22 cm. Chusteczki w 

pudełku dozującym lub opakowaniu typu flow-

pack.

   aktywne w stosunku do B,F,Tbc,V 

(HCV,HIV,HBV) max. w 1 minutę
op. 100szt. 104

2

Gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne na bazie 

alkoholu do oczyszczania skóry przed pobraniem krwi. 

Przebadane dermatologicznie. Pakowane w pojedyncze 

saszetki. Rozmiar min. 10 cm X 10 cm

V (HCV,HIV,HBV), B, F działanie 

przed pobieraniem 15 sekund 
op.

100 

SASZETEK
77

                                 -   zł 

L.P. Asortyment Spektrum działania oraz inne wymagania
Nazwa oferowanego 

środka 
Jedn. miary

Pojemność 

opakowania

Ilość 

opakowań

 Cena jedn. 

opakowania netto 
 Wartość netto  VAT [%]  Wartość brutto 

1

Koncentrat w proszku na bazie kwasu nadoctowego do 

dezynfekcji narzędzi w wanienkach dezynfekcyjnych. 

Nie wymaga dodania aktywatora

bakteriobójcze, przeciw prątkom 

gruźlicy, drożdżakobójcze, 

grzybobójcze, wirusobójcze(HIV, 

HBV, HCV), sporobójcze. Działanie 

max. 30 minut

op. 1kg. 35

-  zł                         

L.P. Jedn. miary
Pojemność 

opakowania

Ilość 

opakowań

 Cena jedn. 

opakowania netto 
 Wartość netto  VAT [%]  Wartość brutto 

1 butelka 2L 8

-  zł                         

L.P.
Pojemność 

opakowania

Ilość 

opakowań

 Cena jedn. 

opakowania netto 
 Wartość netto  VAT [%]  Wartość brutto 

1 1 L 12

-  zł                         SUMA

Spirytus medyczny 70%

Asortyment

Zadanie Nr 5 - CHUSTECZKI DEZYNFEKCYJNE

SUMA

Jedn. miary

_____________________________________________________________________

data i podpis oferenta

butelka z rozpylaczem

Zadanie Nr 6 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI

SUMA

Zadanie Nr 7 - AKTYWATOR DO PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

SUMA

Zadanie Nr 8 - PREPARAT DEZYNFEKCYJNY DO DRENÓW

Asortyment

Aktywator do Sekusept Pulver




