
 Pakiet nr II Formularz cenowy

1. Preparat wieloskładnikowy, do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego, w tym 
rownież inkubatorów na oddziałach położniczych, noworodkowych i wczesniaków oraz do 
dezynfekcji rozlanych płynów ustrojowych i wydalin, o dodatkowych właściwościach myjących;  w 
składzie mononadsiarczan potasu; stosowany w stężeniu 2% w czasie działania 10 minut; o 
działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym ( włącznie z HIV i HBV ), nie powoduje schorzeń o 
podłożu alergicznym, niemutagenny, nierakotwórczy; o przyjemnym zapachu, posiada barwny 
wskaźnik roztworu, proszek pakowany w szaszetki po 200g;

200 Saszetka   200 gram

2 Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku 
szpitalnym, nie zawierający aldehydów, chloru, bez zawartości substancji lotnych i zapachowych, o 
doskonałej tolerancji materiałowej. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Noro 
mysi, Rota, Polyoma SV40, Adeno. Czas działania: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota i 
Polyoma SV40– do 15 min. B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota, Noro mysi i Polyoma SV40 
– do 30 min.Opakowanie: a 2l i 6l. Wyrób medyczny klasy IIa

6 Kanister 6 litrów

3 Gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji 
miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie 
alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG 
(rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec), ekranów, monitorów, 
systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; oparty o 1-propanol (15g-17g / 100g preparatu) i 
czwartorzędowe związki amoniowe;  bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie 
do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, 
Patasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus); 
konfekcjonowany w opakowaniach 750ml z aplikatorem pianowym i 5000ml. Wyrób medyczny 
klasy IIa

400
Butelka z 

aplikatorem 
pianowym

750 ml 

4 Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia 
powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, 
chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 
50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, 
V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Opakowanie: 100 
chusteczek.

10
Opakowanie 
typu softpack

100 sztuk

5  Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni 
medycznych. Preparat na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV 
oraz poliaminy. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile 
– 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 30s. Opakowanie a 
750ml

10
Butelka z 

aplikatorem 
pianowym

750ml

500
Butelka z 

rozpylaczem
  1000ml

100 Kanister    5 litrów

Nazwa Wartość netto
VAT 
(%)

Wartość brutto

6 Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i 
miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie 
żywieniowym; oparty o etanol (do 45g / 100g preparatu), nie zawierający QAV, aldehydów i 
alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, 
Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 250ml ze 
spryskiwaczem, 1000ml ze spryskiwaczem i 5000ml.Wyrób medyczny klasy IIa

Lp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność

 ŚRODKI DO MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Producent/ kod 
katalogowy

Cena jedn. 
netto
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Nazwa Wartość netto
VAT 
(%)

Wartość bruttoLp. Preparat Ilość Opakowanie Pojemność

 ŚRODKI DO MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Producent/ kod 
katalogowy

Cena jedn. 
netto

200 Pojemnik 60 sztuk

600 Wkład 60 sztuk

200 Pojemnik 100 szt.

400 Wkład 100 szt.

9 Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i 
obwodowych cewników dożylnych. Na bazie akoholu izopropylowego (max. 70%) i 
chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Spektrum działania: B, Tbc, F(C. 
albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min.
Opakowania 100ml, 250ml, 

160
Butelka z 

atomizerem
250 ml

XXX XXX XXX XXX

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

. …………………………………………….

.

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
lub 

upoważnionej przez wykonawcę)

7 Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wrażliwych na 
działanie alkoholi, metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i oddziałach 
noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i chlorek 
dwudecylodwumetyloamoniowy; niezawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne w czasie do 
1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Wirus ptasiej 
grypy) oraz w czasie do 5min na wirusy Noro, Polyoma; w opakowaniach po 60 chusteczek z 

8 Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji urządzeń, małych powierzchni 
metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych; nasączone 
roztworem opartym o 1-propanol i QAV; niezawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne w 
czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, 
Vaccinia, Adeno) oraz w czasie do 10min wirus Polio; w opakowaniach po 100 chusteczek z 
możliwością późniejszego uzupełniania.Wyrób medyczny klasy IIa

RAZEM


