
PAKIET nr 1 Formularz cenowy

1. Preparat bezaldehydowy na bazie nadwęglanu sodu, do mycia i dezynfekcji narzędzi 
chirurgicznych oraz endoskopów; działający na B, F, V (Poliovirus, Adenovirus), Tbc 
(Mycobacterium tuberculosis) i S (tlenowe i beztlenowe). Przygotowanie roztworu 
bez konieczności stosowania wody ciepłej. Wymagane oryginalne paski 
testowB6:B11e, sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Możliwość użycia w 
myjkach ultradźwiękowych. Wymagana pozytywna opinia firmy Olympus Optical 
oraz deklaracja zgodności CE. Czas działania B, F, V, Tbc (m. terrae i avium), S ( 
Clostridium Difficille rybotyp 027, Clostridium Perfringens) – 10 min, Tbc (m. 
tuberculosis), S ( B. Subtilis) -15 min. Wymagana ilość pasków testowych :  100 szt. 
na 6kg produktu.
Opakowanie winno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane, 
przeklejanie etykiety na obcojęzyczne opakowanie nie będą akceptowane.
Opakowanie: a 1,5kg, a 6kg.

170 Wiadro 6,0 kg

2. Preparat o odczynie alkalicznym (ph=12), służący do wstępnego mycia sprzętu 
endoskopowego; w koncentracie - stosowany w stężeniu 1-2%, w czasie 1-5 
minut.Deklaracja zgodności CE. Opakowanie a 2l.

4 Butelka 2 litry

3
Płynny alkaliczny środek myjący do maszynowej obróbki termostabilnych i 
termolabilnych narzędzi, endoskopów elastycznych, sprzętu anestezjologicznego, 
wszelkiego typu pojemników oraz innych wyrobów medycznych w myjniach 
dezynfektorach, metodą zanurzeniową i ultradźwiękową w ręcznej 
obróbce.Zawierający związki alkaliczne, środki powierzchniowo czynne oraz 
enzymy.Wartośc ph ( 20stopni Celsjusza ) - 10,1. Nie klasyfikowany jako stwarzający 
zagrożenie dla życia iu zdrowia człowieka. Opakowanie - kanister 5 litrowy, do 
standardowych myjni dezynfektorów.Deklaracja zgodności CE.

50 Kanister 5 litrów

4. Płynny, kwaśny preparat myjący i neutralizujący do maszynowej obróbki w  myjniach - 
dezynfektorach medycznych, nie zawierający fosforanow oraz środkow 
powierzchniowo czynnych.Wartośc ph: ok. 1,2 Deklaracja zgodności CE. Opakowanie 
- kanister 5 litrowy, do standardowych myjni dezynfektorów.

20 Kanister 5 litrów

Nazwa
Producent/ kod 

katalogowy
Cena jedn. 

netto
Wartość netto

VAT 
(%)

Wartość brutto

ŚRODKI DO MANUALNEJ I MASZYNOWEJ OBRÓBKI NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność



PAKIET nr 1 Formularz cenowy

Nazwa
Producent/ kod 

katalogowy
Cena jedn. 

netto
Wartość netto

VAT 
(%)

Wartość brutto

ŚRODKI DO MANUALNEJ I MASZYNOWEJ OBRÓBKI NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność

5. Środek dezynfekcyjny do maszynowego reprocesingu endoskopów elastycznych i 
innych termolabilnych narzędzi w myjniach - dezynfektorach, o działaniu 
bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym oraz wirusobójczym, nie 
zawierajacy formaldehydu oraz czwartorzędowych związków amoniowych.Wartośc 
ph: ok.3,5  Deklaracja zgodności CE. Opakowanie - kanister 5 litrowy, do 
standardowych myjni dezynfektorów.

10 Kanister 5 litrów

6 Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD.
Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące
Niezawierający soli kwasów organicznych.
Z wykluczeniem substancji wysoce łatwopalnych
Preznaczenie:mycie maszynowe w myjniach  Olympus ETD
Mycie w temperaturze do 60 stopni Celsjusza. Dozowanie: 5ml/l  , ph: neutralne. 
Deklaracja zgodności CE

7 Kanister 5 litrów

7 Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD.
Skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (nie zawierający glioksalu
oraz soli kwasów organicznych).
Spektrum działania - B, F,Tbc(mycobacterium tuberculosis),V - 5min. 
Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach Olympus ETD w tem. 
60 stopni Celsjusza
Dozowanie: 10 ml/l. Deklaracja zgodności CE

13 Kanister 5 litrów

8 Środek pielęgnacyjny w aerozolu, używany do bezpośredniego smarowania narzędzi 
chirurgicznych  oraz wszelkiego rodzaju ruchomych części po maszynowej 
dekontaminacji. Nie powodujący osadów, bezpieczny toksykologicznie, zawierający 
płynną parafinę do zastosowań farmaceutycznych, nie zawierający 
chlorofluorowęglowodorów.Opakowanie jednostkowe, pojemnik pod ciśnieniem. 
Deklaracja zgodności CE

4 Pojemnik 400 ml

9 Środek pielęgnacyjny do smarowania ruchomych częsci narzędzi medycznych, 
chroniący przed korozją, nie zawierający freonu, na bazie olejów 
silikonowych.Opakowanie jednostkowe, pojemnik pod ciśnieniemz zaworem 
rozpylającym. Deklaracja zgodności CE

3 Pojemnik 500 ml

xxx xxx

Pozycje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 - dostawa do Apteki, szpital przy ul.Krysiewicza 7/8
Pozycja 5 - dostawa do Magazynu Centralnego, szpital przy ul.Krysiewicza 7/8

…………………………………………….

Razem

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej lub 
upoważnionej przez wykonawcę)


