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A B C=A*B V E=C+D

Pakiet 1 –Dezynfekcja centralnych i obwodowych cewników dożylnych I

1 op 40

Razem
Pakiet 2 –Dezynfekcja centralnych i obwodowych cewników dożylnych II

1 op 20

Razem
Pakiet 3 – Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi I

1 op 100

na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

CENA 
NETTO 

za op

WARTOŚĆ 
NETTO

stawka 
VAT

WARTOŚĆ 
BRUTTO

Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów, centralnych i obwodowych cewników dożylnych  
(korki, kraniki), o przedłużonym działaniu do 24 godzin, z dodatkiem chlorheksydyny  maksymalny 
czas działania 1 minuta, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Spektrum działania: B, pratki, F, V;
(HBV,HCV,HIV,Rota).
Opakowanie:  250 ml
Zapotrzebowanie magazynowe: 10L                                                                                      

Gaziki do czyszczenia i dezynfekcji połączeń luer stosowanych w linii infuzyjnej oraz innych 
produktów medycznych,  z alkoholowym roztworem glukonianu chlorheksydyny.  Pakowane 
pojedynczo Wykonany z wysokogatunkowej  włókniny. Czas działania 15 sekund.
Opakowanie zbiorcze : 100 szt.  
Zapotrzebowanie magazynowe: 20 op

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi ; Spektrum działania:B, , F,V(HIV,HBV HCV) prątki. Czas 
ekspozycji 15 minut;wyrób medyczny. Wymagania: - nie może zawierać formaldehydu, fenoli, chloru, 
chlorheksydyny; - dobre właściwości myjące; - można zastosować w myjkach ultradźwiękowych; -nie 
może uszkadzać aluminium, stopów żelaza, miedzi, gumy, wyrobów z tworzyw sztucznych; - do 
każdego opakowania dołączona pompka dozująca; Pojemność  min .5L



2 M-c 24

Razem

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



Pakiet 4 – Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi II

1 op 40

Razem
Pakiet 5 – Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi III

1 op 40

1A

2 Paski testowe do 2 poz op=50szt op 10
Razem

Pakiet 6– Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi IV

1 op 100

Razem
Pakiet 7 – Maszynowa dezynfekcja i mycie narzędzi  I

Mycie wstępne endoskopów
Wymagania;
Preparat enzymatyczny do mycia wstępnego sprzętu endoskopowego, usuwający zanieczyszczenia 
organiczne, można zastosować w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie 0,3- 1 % . 
Opakowanie : max. 6L, w przypadku kanistra wymagana jest pompka dozująca
Zapotrzebowanie : 240 L 

Mycie i dezynfekcja endoskopów i instrumentów medycznych wrażliwych na wysokie temperatury. 
Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu (włącznie ze sporami) endoskopów, wyposażenia 
anestezjologicznego i innych termolabilnych wyrobów medycznych, wraz z paskami umożliwiającymi 
kontrolę aktywności roztworu roboczego. 
Preparat będący wyrobem medycznym kl. IIa. Aktywność biobójcza do 14 dni, oparty o aldehyd 
ortoftalowy. Do zastosowania w manualnym myciu w 5 min i 30 min, ze spektrum sporobójczym. 
Możliwość zastosowania preparatu w myciu maszynowym. 
Spektrum B, prątki,V, F, S, czas działania 30 minut.

Opakowanie: 5 L, w przypadku karnista pompka dozuj¹ca
Zapotrzebowanie magazynowe:200 L
w przypadku neutralizacji preparatu – neutralizator 70 kg

Kwas aminooctowy do neutralizacji poz.1 – poj.Kg wypełnić jeśli dotyczy

Gotowy,  bezaldehydowy  preparat  w postaci pianki do zwilżania i wstępnej dezynfekcji 
zanieczyszczonych organicznie narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Działanie 
biobójcze do 15 minut. 
Opakowanie: 1L ze spryskiwaczem pianowym.



1 op 44

2 op 26

3 op 2

4 Zamawiający wymaga opieki serwisowej w zakresie stosowania preparatów w okresie umowy M-c 24

Razem

Preparat alkaliczny do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, 
giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów  w myjniach-dezynfektorach w procesie 
dezynfekcji termicznej. Preparat można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych, 
usuwa osad krzemianowy. Zawiera enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne. 
Wyrób medyczny. 
Opakowanie 5 L 
Zapotrzebowanie magazynowe :220 L

Preparat neutralizujący  stosowany po maszynowej  termicznej  lub chemicznej – termicznej 
dezynfekcji i myciu narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Wyrób medyczny. 
Preparat w płynie zawierający kwas cytrynowy. Preparaty muszą być kompatybilne ze sobą (pochodzić 
od jednego producenta). Opakowanie 5 kg. Zapotrzebowanie magazynowe 130kg

Preparat do płukania po maszynowej dezynfekcji  ,odczyn ph obojętny, zapobiega tworzeniu się plam 
podczas suszenia umytego sprzętu. Preparaty muszą być kompatybilne ze sobą (pochodzić od jednego 
producenta).  Opakowanie : 5kg



Pakiet 8 – Maszynowa dezynfekcja i mycie narzędzi  II

1 op 30

2 op 30

3 Zamawiający wymaga opieki serwisowej w zakresie stosowania preparatów w okresie umowy M-c 24

Razem

Preparat do automatycznych płuczek utensyli, misek.
Zawierający niejonowe związki powierzchniowo – czynne, kwasy organiczne, 
Inhibitory korozji, ph kwaśne. Wyrób medyczny
Opakowania – 5 kg
Zapotrzebowanie magazynowe 150 kg

Płynny preparat o odczynie alkalicznym do maszynowego mycia narzędzi i wyposażenia  medycznego, 
nie zawiera fosforanów. Wyrób medyczny. Preparaty muszą być kompatybilne ze sobą (pochodzić od 
jednego producenta). 
Opakowania – 5 kg
Zapotrzebowanie magazynowe: 150 kg



Pakiet 9 – Maszynowa dezynfekcja i mycie endoskopów I

1 op 120

2 op 50

3 Zamawiający wymaga opieki serwisowej w zakresie stosowania preparatów w okresie umowy M-c 24

Razem
Pakiet 10 – Maszynowa dezynfekcja i mycie endoskopów II

1 op 26

2 op 18

Razem
                                                                                                        Pakiet 11 – Pielęgnacja narzędzi i sprzętu

1 op 40

Aldehydowy preparat przeznaczony do chemiczno – termicznej dezynfekcji endoskopów i 
oprzyrządowania w urządzeniu myjąco – dezynfekującym z pompa dozującą – myjnia automatyczna  
ETD. Nie zawiera formaldehydu i glioksalu
Aktywność B, F, V, Tbc, S
Opakowania – 5 L

Enzymatyczny  preparat przeznaczony do mycia endoskopów i oprzyrządowania w procesie chemiczno 
– termicznym w urządzeniu myjąco – dezynfekującym z pompa dozującą –myjnia automatyczna ETD. 
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
Opakowania – 5 L,
Preparaty muszą być kompatybilne ze sobą (pochodzić od jednego producenta).

Aldehydowy  preparat do dezynfekcji endoskopów  elastycznych  i  narzędzi termolabilnych 
w myjniach-dezynfektorach  Wassenburg  WD440.Substancje dezynfekujące w  100 g: 10,5 g 
aldehyd glutarowy. Opakowania – 5 L,

Płynny, alkaliczny środk  myjący skutecznie usuwający pozostałości organiczne  przy 
wysokiej ochronie materiałów w procesie chemiczno – termicznym w urządzeniu myjąco – 
dezynfekującym Wassenburg  WD440. Zawiera wodorotlenek potasu oraz związki 
powierzchniowo czynne. 
Opakowania – 5 L
Zapotrzebowanie magazynowe – 90 L
Preparaty muszą być kompatybilne ze sobą (pochodzić od jednego producenta).

Preparat konserwujący w aerozolu do pielęgnacji narzędzi medycznych z przegubami, po procesie 
dekontaminacji - włącznie z giętkimi endoskopami oraz stalowymi przedmiotami wszelkiego rodzaju, 
jak np: turbiny, zawiasy, prostnice. 
Spray zakończony przewodem do precyzyjnej aplikacji środka konserwującego. Nie wpływa na 
przebieg procesu sterylizacji. Zawiera biały olej medyczny. Nie powoduje osadów. Nie jest toksyczny. 
Opakowanie: 500 ml



2 op 12

Razem
Pakiet 12 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych I

1 op 110

1A M-c 24

2 M-c 24

3 M-c 24

Razem

Gotowy do użytku roztwór myjący do gruntownego usuwania resztek alginianu i cementu oraz plam z 
cynku i eugenolu na wyposażeniu , narzędziach, nie zawierza zasad ani mydła, natłuszcza.
Zawiera naturalny olej pomarańczowy
Opakowanie:250 ml. 

Dezynfekcja powierzchni
Preparat myjąco – dezynfekujący do powierzchni oraz sprzętów medycznych na bazie czwartorzędowej 
soli amonowej z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B, F, Tbc, 
V(BVDV, HCV, HIV, HBV, Rotavirus), czas działania 15 minut. 
Opakowanie: 5 L

Dostawca  udostępni sprzęt do kontroli jakości techniki mycia i dezynfekcji, za pomocą światła 
UV w ilości 12szt./dzierżawa Dostawa  wraz z pierwszą dostawą preparatów.

Dostawca zapewni na czas trwania umowy przetargowej  2 szt urządzenia do pianowej dezynfekcji 
narzędzi/dzierżawa. Dostawa wraz z pierwszą dostawą preparatów.

Dostawca zapewni na czas trwania umowy przetargowej 18 szt urządzenia dozujące/dzierżawa 
Dostawa  wraz z pierwszą dostawą preparatów.



Pakiet 13– Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych II

1 op 550

2 op 100

Razem
Pakiet 14 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych III

1 op 150

Razem
Pakiet 15 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych IV

1 op 30

Razem

Preparat do dezynfekcji małych , trudno dostępnych powierzchni czystych.
Na bazie alkoholu, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Preparat może być używany do 
powierzchni mających kontakt z żywnością, będący wyrobem medycznym 
Spektrum działania: B(MRSA), F, V(HIV,HBV, HCV, Rotavirus, Norovirus, Adenowirus), 
Tbc(M.avium, M.terrae) w czasie do 1 min.
Opakowanie 5 L, 

Preparat do dezynfekcji małych , trudno dostępnych powierzchni czystych.
Na bazie alkoholu, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Preparat może być używany do 
powierzchni mających kontakt z żywnością, będący wyrobem medycznym 
Spektrum działania: B(MRSA), F, V(HIV,HBV, HCV, Rotavirus,Norovirus, Adenowirus), 
Tbc(M.avium, M.terrae) w czasie do 1 min
Opakowanie 1 L ze spryskiwaczem

Dwuskładnikowy preparat w saszetkach do mycia i dezynfekcji powierzchni, możliwość stosowania w 
obecności pacjentów, o składzie chemicznym: ditlenek chloru – zawierający kwas cytrynowy i chlorek 
sodu, wykazujący działania biobójcze  w zakresie: B, F, V, prątki,S. 
Opakowanie: 1 doza na 5 L – 100ml =1 doza

Preparat granulacie do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów i sprzętów medycznych (np. inkubatory). 
Zawierający substancje nadtlenowe (np. nadsiarczan potasu). Bez aldehydów, związków amoniowych, 
chloru, kwasu nadoctowego.
Spektrum działania: B,F, prątki ,V (HIV,BVDV,HBC, Rota, Vaccinia, Noro, Papova SV40, Adeno) w 
2 % stężeniu do 10 min
Opakowanie: 900 g



Pakiet 16 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych V

1 op 36

1A M-c 24

1B M-c 24

2 op 400

2A M-c 24

Razem
Pakiet 17 – Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych VI

1 op 1

Razem
Pakiet 18– Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych i powierzchni I

Preparat na bazie nadtlenku wodoru (bez zawartości chloru, fenolu i aldehydów) do mycia i 
dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Preparat z możliwością stosowania w obecności 
pacjentów. Spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, Rotavirus) w czasie 15 min., oraz S (C.Difficile) i 
prątki w czasie do 30 min w stężeniu  5%. Preparat spełniający wymogi normy europejskiej dla 
obszaru medycznego w zakresie działania bakterio-, grzybo- i prątkobojczego.
Opakowanie 5 kg

Dostawca udostępni sprzęt do kontroli jakości techniki mycia i dezynfekcji, za pomocą światła 
UV ./DZIERŻAWA/ w ilości 12szt.

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

Skoncentrowany preparat dezynfekcyjno - myjący, posiadający szerokie spektrum działania : B,prątki, 
F, V, S, zawierający podchloryn sodu; zawiera 45,0g/kg aktywnego chloru, niejonowe substancje 
powierzchniowo czynne;
Osiągający spektrum działania max-15min, spory –30 min 
Niskie stężenie użytkowe roztworu roboczego do dużych powierzchni czystych i zanieczyszczonych 
organicznie. 
Opakowanie: 5L

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

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: max 5 L



1 szt 4000

Razem

Chusteczki o działaniu sporobójczym, do ogólnego mycia i dezynfekcji powierzchni, 
wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie, do stosowania w warunkach brudnych. 
Czas ekspozycji max 15min. Spectrum biobójcze: B,F,V, Tbc, S (C.difficile). Chusteczki 
konfekcjonowane w opakowaniach zbiorczych – podać ilość w opakowaniu.



Pakiet 19– Mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych i powierzchni II

1 szt 180000

Razem
Pakiet 20– Dezynfekcja powierzchni w drodze fumigacji

1 op 24

Razem

1 op 420

2 op 400

Razem

1 szt 20000

Razem

Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o szerokim 
spektrum działania, również na powierzchniach wysokiego ryzyka (warunki brudne): B , F , V w 
maksymalnym czasie 5 minut . Preparat z potwierdzoną badaniami aktywnością powyżej 24 godzin po 
zastosowaniu. Badania skuteczności  mikrobójczej potwierdzone badaniami zgodnie z 
zharmonizowaną normą PN-EN 14885.
Opakowanie: Chusteczki konfekcjonowane w opakowaniach zbiorczych – podać ilość w opakowaniu.

Preparat  przeznaczony do automatycznej dezynfekcji powierzchni, stosowany wraz z urządzeniem,  
możliwość wykorzystania go również do manualnej dezynfekcji powierzchni i wyposażenia.  
Jednoskładnikowy: nadtlenek wodoru o stężeniu max. 2%, bez  lotnych związków organicznych, 
alkoholu, aldehydów, chloru, związków amoniowych, w 100% biodegradowalny. Bezpieczny dla 
materiałów i urządzeń medycznych, wielkości cząstek poniżej 5 µm .Brak potrzeby czyszczenia i 
suszenia powierzchni po dezynfekcji.  Działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i 
sporobójcze (w tym MRSA, H1N1, HCV, HIV).  Pojemność – 5000ml. 

Pakiet 21 - Dezynfekcja skóry – I
Odkażanie odtłuszczanie skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami. 
Wymagania: Bezbarwny, jednocześnie odkażający i odtłuszczający skórę;
Działanie na B, Tbc, F, V
Bez zawartości jodu i jego związków, kwasów. Wyrób leczniczy 
Opakowanie: 1L

Odkażanie odtłuszczanie skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami. 
Wymagania: Bezbarwny, jednocześnie odkażający i odtłuszczający skórę;
Działanie na B, Tbc, F, V
Bez zawartości jodu i jego związków,kwasów. Wyrób leczniczy
Opakowanie: 250 ml z atomizerem

Pakiet 22 - Dezynfekcja skóry – II

Gazik do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, nasączony 70 % alkoholem  
izopropylowym. Gazik nasączony alkoholem pojedynczo pakowany w formie saszetki. Wyrób 
medyczny klasa I. Wymiary min 13,5x13cm.



1 op 400

2 op 40

Razem

1 op 10

Razem

1 szt 10000

1A op 10

Razem

Pakiet 23 – Dezynfekcja skóry – III

Odkażanie i odtłuszczanie skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami 
Wymagania: 
Barwiony, alkoholowy preparat do odkażania i oznaczania pola operacyjnego, bez zawartości jodu. 
Możliwość stosowania w pooperacyjnej pielęgnacji ran i szwów. Odtłuszczający, o przedłużonym 
efekcie dezynfekcyjnym; wyrób leczniczy
Działanie na B, Tbc, F, V 
Opakowanie- 1L

Odkażanie i odtłuszczanie skóry przed iniekcjami, punkcjami, operacjami 
Wymagania: 
Barwiony, alkoholowy preparat do odkażania i oznaczania pola operacyjnego, bez zawartości 
jodu,kwasów. Możliwość stosowania w pooperacyjnej pielęgnacji ran i szwów. Odtłuszczający, o 
przedłużonym efekcie dezynfekcyjnym
Działanie na B, Tbc, F, V ; Wyrób leczniczy
Opakowanie- 250ml z atomizerem

Pakiet 24 – Dezynfekcja skóry – IV

Alkoholowy bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, 
cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami – 
wskazania potwierdzone w ChPL. Preparat gotowy do użycia zawierający w składzie min. 75g/100g 
alkoholu oraz dodatek substancji czynnej. Nie zawierający jodu. Spektrum działania: B , F , Tbc, V . 
Produkt leczniczy.
Opakowanie-250ml z atomizerem

Pakiet 25– Dezynfekcja skóry – V

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.
Chusteczki konfekcjonowane w opakowaniach zbiorczych – podać ilość w opakowaniu.

Opakowanie zapobiegające wysychaniu wkładu do poz.1 jeśli wymagane. W ilości adekwatnej do 
ilości opakowań chusteczek.



1 op 1390

2 op 40

3 op 20

Razem

1 op 340

Razem
Pakiet 28 - Dezynfekcja błon śluzowych i ran – II

1 op 35

Razem
Pakiet 29- Dezynfekcja błon śluzowych i ran –III

1 L 10

Razem
Pakiet 30 - Mycie i pielęgnacja ciała – I

1 L 80

Razem

Pakiet 26 – Dezynfekcja skóry,błon śluzowych, ran  

Preparat bezbarwny do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry,  zawiera dichlorowodorek octenidyny, 
bez zawartości alkoholu i kwasów. Działanie B, F, V . Wyrób leczniczy. 
Opakowanie – 1 L ze spryskiwaczem . 

 Preparat bezbarwny do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry,  zawiera dichlorowodorek octenidyny, 
bez zawartości alkoholu i kwasów Działanie B, F, V. Wyrób leczniczy Opak -250 ml z atomizerem

 Antybakteryjny opatrunek w żelu. Nie podrażnia, hipoalergiczny, bezbolesny, nie wywołuje 
toksyczności tkankowej, nie wpływa negatywnie na procesy ziarninowania. w swoim składzie posiada 
octenidynę. Opakowanie – 20 ml .Zapotrzebowanie magazynowe– 20 op.

Pakiet 27 - Dezynfekcja błon śluzowych i ran I

Preparat do dezynfekcji  błon śluzowych jamy ustnej i gardła  bez  zawartości alkoholu.
Wymagania: bezbarwny; nie powodujący przebarwiania szkliwa 
Działanie na B, F, 
Opakowanie:min.250ml

Preparat do dezynfekcji błon śluzowych. układu moczowego, bez jodu. Działanie ;B, F,V, pierwotniaki 
(Herpers simplex,HBV,HIV). Opakowanie – 1 L

Preparat przeciwdrobnoustrojowy stosowany do przemywania , nawilżania, opatrywania , irygacji 
ran , usuwa biofilm  bakteryjny. Opakowanie : od 500 ml do 1000 ml

Antybakteryjna emulsja myjąca do włosów i ciała, posiada właściwości pielęgnujące
Opakowania - od 500 – do 1000ml



Pakiet 31- Mycie i pielęgnacja ciała – II

1 op 50

Razem
Pakiet 32 - Mycie i pielęgnacja ciała – III

1 op 330

Razem

 Preparat do mycia  ciała noworodków od pierwszego dnia życia w postaci pianki z możliwością 
dozowania z dozowników typu  Dermados.

Preparat do mycia i  dezynfekcji rąk oraz do dekontaminacji skóry pacjenta przed operacjami i 
zabiegami chirurgicznymi na bazie chlorheksydyny (diglukonian chlorheksydyny) Spectrum 
działania :B, F, V(HIV, HBV). Produkt leczniczy. Opakowanie:500 ml.



Pakiet 33 - Mycie i pielęgnacja ciała – IV

1 szt 11000

Razem
Pakiet 34 - Mycie i pielęgnacja ciała – V

1 szt 1000

Razem
Pakiet 35– Dezynfekcja rąk 

1 L 8000

1A M-c 24

2 L 40

Myjki w formie rękawicy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, 
dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym pH 4.9-5.5, zawierające w składzie substancje 
nawilżające skórę; o wymiarach minimum 15 x 20 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W 
całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence 
mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry 
pacjentów.
Opakowanie typu flow - 8 – 10 sztuk.

Myjki  odkażające w formie rękawicy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, 
dodatkowych obłożeń pacjenta itp. o neutralnym ph, o wymiarach minimum 16 x 22 cm. Działanie:B 
(MRSA, ESBL+, VRE) F (Candida albicans).W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu 
umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Posiadające badania kliniczne 
potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów

Opakowanie typu flow - 10 sztuk.

 Dezynfekcja rąk  Wymagania:  Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk :  Działanie;  B(w tym  
MRSA), Tbc(M.avium, M.terrae),HCV,HBV,HIV,Rota, Adeno, F, V; dezynfekcja rąk :higieniczna 
3ml-30sek i  chirurgiczna . Opakowanie: - 1L jednorazowe hermetycznie zamykane opakowania, 
Zapotrzebowanie magazynowe : 8000 L

Dostawca zapewni na czas trwania umowy przetargowej  400 szt dozowników łokciowych wraz z ich 
montażem /DZIERŻAWA/
Dostawa dozowników wraz z pierwszą dostawą preparatów.

 Dezynfekcja rąk. Wymagania:  Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk :  Działanie;  B(w tym  
MRSA), Tbc(M.avium, M.terrae),HCV,HBV,HIV,Rota, Adeno, F, V; dezynfekcja rąk higieniczna 
3ml-30sek, chirurgiczna.
Opakowanie: - 500ml  z pompką  dozującą.
Zapotrzebowanie magazynowe : 40L



3

Razem

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.



Pakiet 36– Mycie i pielęgnacja  rąk 

1 op 2000

2 M-c 24

2A

3 op 30

4 M-c 24

Razem

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: 30 L

Dostawca zapewni na czas trwania umowy przetargowej 30 szt dozowników łokciowych wraz z ich 
montażem /DZIERŻAWA/
Dostawa dozowników wraz z pierwszą dostawą preparatów do poz. 3



Pakiet 37 - Kontrola procesów sterylizacji-wskaźniki

1 op 6

1A Przyrząd  PCD kompatybilny z testami paskowymi – 2 szt. szt 2

2 op 30

3 op 2

4 op 9

5 op 1

6 op 10

Razem
Pakiet 38 - Kontrola procesów sterylizacji parowej

Zintegrowany test do kontroli wsadu w sterylizacji parą wodną  w postaci testów paskowych, 
kompatybilny z przyrządem paskowym PCD, typ 5 wg normy ISO 11140-1, jednorazowy w 
temperaturze121°C i 134°C                                         
Opakowanie: 500 szt testów Zapotrzebowanie magazynowe: 6 op x 500 szt. 

Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne do tlenku etylenu
Wskaźniki paskowe, spełniają wymogi klasy D wg normy europejskiej EN 867-1 i typ 4 wg normy 
międzynarodowej ISO 11140-1
Opakowanie 500 szt. 
Zapotrzebowanie magazynowe 30 op. x 500

Sprawdzian poprawności zgrzewu o wymiarach 176 x 90mm.
Opakowanie – 250 szt.
Zapotrzebowanie magazynowe-23 op

Wskaźniki chemiczne przeznaczone do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjniach 
dezynfektorach, zgodne z normą PE EN ISO:158883:2010; w zakresie parametrów  90ºC w czasie 5 
min.                                                                                          Opakowanie-100 szt
Zapotrzebowanie magazynowe- 900szt

Test skuteczności mycia mechanicznego w myjni – dezynfektor
winien spełniać wymagania normy PE EN ISO:158883:2010
Opakowania-100 szt
Zapotrzebowanie magazynowe- 1 op

Test pozostałości zanieczyszczeń białkowych, niewymagający inkubacji, szybki odczyt, opakowanie 
zbiorcze testów zawiera instrukcje obsługi ,  zgodne z normą PN EN ISO 1588883:2010 Opakowanie :
10 szt. Zapotrzebowanie :100 szt.



1 rolka 100

1A szt 2

Razem

Etykiety  numeryczne trzyrzędowe dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną  
kompatybilne z   metkownicą                                 
Opakowanie:750 etykiet na rolce
Zapotrzebowanie magazynowe: 100 rolek

Metkownica trzyrzędowa z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, możliwość zapisów 
minimum 12 symboli w każdym z rzędów. W pierwszym rzędzie zapis procesów dekontaminacji, 
w drugim – zapis daty sterylizacji i znaki interpunkcyjne (8-12 symboli), w trzecim rzędzie zapis 
daty ważności i znaki interpunkcyjne (8-12 symboli)- 2 szt.



Pakiet 39 - Kontrola procesów sterylizacji parowej i gazowej

1 op 4

2 op 3

3 szt 1010

Razem
Pakiet 40- Pojemniki na odpady ostre – I

1 op 120

Razem
Pakiet 41 - 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

2 pojemność: 0,7l (płaskie) szt 2000
3 Pojemność:1l szt 7800
4 Pojemność:2l szt 3000
5 Pojemność:20l szt 900
6 Pojemność:30l szt 10

Razem

Biologiczny wskaźnik procesu sterylizacji parowej w postaci fiolkowej.
Wskaźnik sprawdzający efektywność bakteriobójczą sterylizatora bez pomocy urządzeń 
laboratoryjnych. Wynik kontroli uzyskujemy po 24 godz. inkubacji
Wszystkie cykle z wyjątkiem cyklu Flash( 1x 10 spor. B stearothermophilus, Geobacillus 
stearothermophilus). Każde opakowanie posiada certyfikat badań.
Opakowanie: 100 szt.
Zapotrzebowanie magazynowe ; 4 op x 100szt. 

Ampułkowy biologiczny wskaźnik procesu sterylizacji tlenkiem etylenu ..
100%,89%, 88%(1x 10 spor Bacillus substilis,B. Atrophaeus). Każde opakowanie posiada certyfikat 
badań.
Opakowanie: 100szt.
Zapotrzebowanie magazynowe : 3 op.x 100szt

Zestaw testowy  typu Bowie - Dick jednorazowego użytku przeznaczony do kontroli działania 
autoklawów próżniowych.  Zawiera arkusz testowy umieszczony w pakiecie kontrolnym, pomiędzy 
celulozowymi arkuszami, opakowany we włókninę sterylizacyjną lub papier sterylizacyjny. Arkusz 
zapewnia zmianę zabarwienia w tradycyjnych kolorach (z kremowego na ciemnoszary/czarny)
Spełnia wymogi normy europejskiej EN 867-4 . Opakowanie: 1 szt
Zapotrzebowanie magazynowe: 1010 szt.

Pojemniki wykonane z polietylenu odpornego na uderzenia i chemikalia, pokrywa pełna, uchwyty do 
wózka.  Poj. 60 l, wysokość min 660mm, kolor czerwony.
Zapotrzebowanie; szt 120



Pakiet 42 – Koszyki do kanistrów

1 szt 5

Razem

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;


	Arkusz1

