
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

L.P. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy J.M.

Pakiet 1 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych III

1 op
Pakiet 2– Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych IV

1 Szt

2 M-c

1 Szt

1A op

Preparat gotowy do użycia w postaci piany do dezynfekcji inkubatorów. Spektrum działania; B,F,V, prątki. Wymagana opinia Instytutu Matki i 
Dziecka do stosowania w oddziałach pediatrycznych
Opakowanie: 750 ML
Zapotrzebowanie: 7,5 L

Skoncentrowany preparat dezynfekcyjno - myjący, posiadający szerokie spektrum działania : B,Tbc F, V, S, zawierający podchloryn sodu; zawiera 
45,0g/L aktywnego chloru, niejonowe substancje powierzchniowo czynne;
Osiągający spektrum działania max-15min, spory – 60 mimut. 
Niskie stężenie użytkowe roztworu roboczego do dużych powierzchni czystych i zanieczyszczonych organicznie. 
Opakowanie: 5 kg
Zapotrzebowanie: 2000 kg, 

Dostawca zapewni na czas trwania umowy przetargowej urządzenie dozujące preparat./DZIERŻAWA/ - 6 szt
Dostawa winna się odbyć wraz z pierwszą dostawą preparatu.

Pakiet 3– Dezynfekcja skóry 
Chusteczki dezynfekcyjne
Chusteczki fizelinowe nasączone preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu izopropylowego, do czyszczenia i dekontaminacji powierzchni, 
dezynfekcji higienicznej rąk. Działanie: B, F, V. 
Wyrób medyczny klasa I.

Opakowanie zapobiegające wysychaniu wkładu do poz.1
Zapotrzebowanie magazynowe:10 opakowań zapobiegających wysychaniu wkładu.



Pakiet 4– Mycie i pielęgnacja  rąk 

1 op

2 M-c

2A M-c

3 op

4 M-c

Pakiet 5- Pojemniki na odpady ostre – I

1 Szt
Pakiet 6- Pojemniki na odpady ostre – II

Pojemniki Pudełko wykonane z tworzywa sztucznego i nie ulegającego przekłuciu, w który wrzuca się igłę. Klapkę zamyka się dociskając ją do oporu

1 pojemność: 0,7l (płaskie) Szt
2 Pojemność:1l Szt
3 Pojemność:2l Szt
4 Pojemność:20l Szt
5 Pojemność:30l

Pakiet 7- Koszyki do kanistrów
1 Szt

Mycie rąk
Środek do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk;
Opakowanie – 1L jednorazowe hermetycznie zamykane opakowania,
Zapotrzebowanie magazynowe: 2000L 

Dostawca zapewni na czas trwania umowy przetargowej 400 szt dozowników łokciowych wraz z ich montażem /DZIERŻAWA/
Dostawa dozowników wraz z pierwszą dostawą preparatów. do poz. 1
Dostawca w trakcie trwania umowy zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z prawidłowej procedury dezynfekcji rąk wraz z możliwością 
sprawdzenia procedury w urządzeniu generującym światło nadfioletowe, na własny koszt , co najmniej dwa razy w okresie umownym, jednak nie 
rzadziej niż dwa razy w roku.
Środek do pielęgnacji skóry rąk w postaci emulsji lub kremu.
Opakowanie – 1L jednorazowe hermetycznie zamykane opakowania,
Zapotrzebowanie magazynowe: 22 L
Dostawca zapewni na czas trwania umowy przetargowej 22 szt dozowników łokciowych wraz z ich montażem /DZIERŻAWA/ Dostawa 
dozowników wraz z pierwszą dostawą preparatów do poz. 3

Pojemniki wykonane z polietylenu odpornego na uderzenia i chemikalia, pokrywa pełna, uchwyty do wózka.  Poj. 60 l, wysokość min 660mm
Zapotrzebowanie; szt 60

Kosz do wstawiania kanistra o poj. 5 litrów, z drutu  ze stali nierdzewnej, montowany za pomocą wkrętów do ściany

Uwaga: Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni:
B – preparat bakteriobójczy: dezynfekcja chemiczna: (G+) Staphyloccocus aureus, (G-) Pseudomonas aeruginosa;
Tbc - preparat prątkobójczy: (Mycobacterium tuberculosis lub Mycobacterium Terrae i Mycobacterium Avium);
F – preparat grzybobójczy: Candida albicans (narzędzia, powierzchnie);
V – preparat o pełnej wirusobójczości, (metody zawiesinowa: Poliomyelitis,Adenowirus, Herpes simplex, zamiennie Vaccinia);
(HBV, HIV) - preparat o niepełnej wirusobójczości, do poziomu, co najmniej wirusów zapalenia wątroby typu B i HIV (ewentualnie innych wymienionych w nawiasie);
S - preparat sporobójczy (Bacillus subtilis i/lub Bacillus cereus (szczep najmniej wrażliwy na badany preparat) Clostridium sporogenes;
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