
Załącznik nr 1.1

PAKIET 1 Preparat do dezynfekcji 

Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka 

miary
Szacunkowa ilo ść 

jedn.miary 
Cena jedn. miary 

netto w zł  
Wartość netto 

w zł
Stawka podatku 

VAT w %
Wartość brutto

 w zł
Nazwa handlowa 

i wytwórca 

1

Preparat do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia pomieszczeń poprzez zamgławianie komatybilny z 
posiadanym przez Zamawiajacego urzadzeniem Aerosept AF.
gotowy do użycia na bazie nadtlenku wodoruszerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, grzybobójczy, 
wirusobójczy, sporobójczy
w pełni zautomatyzowany proces dezynfekcji powierzchni 
możliwość dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, w tym wrażliwych na działanie alkoholi np. 
inkubatory; przeprowadzany proces zamgławiania nie ma negatywnego wpływu na wyłączony sprzęt 
elektroniczny, taki jak: komputery i inne wyposażenie elektroniczne oddziałów szpitalnych, klimatyzację 
itp.; kanister 5 l 
typu Aseptanios AF 310 lub równoważny

op 50

……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentowania wykonawcy)

*FORMULARZ CENOWY*

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt II.3 Zamawiający dopuszcza inną ilość zamawianych jednostek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z maksymalną pojemnością wskazaną w ww. pozycji w niniejszym pakiecie.



Załącznik nr 1.1

PAKIET 2 Preparat do dezynfekcji 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka 

miary
Szacunkowa ilo ść 

jedn.miary
Cena jedn. miary 

netto w zł
Wartość netto

 w zł
Stawka podatku 

VAT w %
Wartość brutto 

w zł
Nazwa handlowa 

i wytwórca 

1

Koncentrat do dezynfekcji urządzeń i systemów ssących, drenów do ssaka, nie pieniący się,   o 
szerokim spektrum mikrobójczym (bakterie, prątki, grzyby, wirusy otoczkowe, Rota, Adeno, Polio, Noro, 
spory) i wysokiej toleracji materiałowej; 
na bazie amin i czwartorzędowych związków amonowych, bez zawartości aldehydów i fenolu, stężenie 
od 0,5% w 15 minut, zgodny z  normą EN 14885
op. butelka a 1 l z dozownikiem 

szt 200

*FORMULARZ CENOWY*

……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentowania wykonawcy)

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt II.3 Zamawiający dopuszcza inną ilość zamawianych jednostek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z maksymalną pojemnością wskazaną w ww. pozycji w niniejszym pakiecie.



Załącznik nr 1.1

PAKIET 4 Preparaty do mycia i dezynfekcji ciała

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka 

miary
Szacunkowa ilo ść 

jedn.miary 
Cena jedn. miary 

netto w zł
Wartość netto

 w zł
Stawka podatku 

VAT w %
Wartość brutto 

w zł
Nazwa handlowa 

i wytwórca 

1
Preparat zawierający chlorheksydynę do mycia ciała pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym. Spektrum 
działania: B, F, V. Produkt leczniczy. 
Butelka o pojemności 500 ml wraz z pompką dozującą. 

op 1 000

*FORMULARZ CENOWY*

……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentowania wykonawcy)

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt II.3 Zamawiający dopuszcza inną ilość zamawianych jednostek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z maksymalną pojemnością wskazaną w ww. pozycji w niniejszym pakiecie.



Załącznik nr 1.1

PAKIET 8 Preparaty do dezynfekcji i leczenia ran

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka 

miary
Szacunkowa ilo ść 

jedn.miary
Cena jedn. miary 

netto w zł
Wartość netto

 w zł
Stawka podatku 

VAT w %
Wartość brutto 

w zł
Nazwa handlowa 

i wytwórca 

1
Maść do gojenia ran, 5% rafinowana naturalna żywica świerku norweskiego,
op. a15 g

szt 200

2
Hydrożel  do  oczyszczania,  nawilżania  i  pielęgnacji  ran  ostrych i przewlekłych zawierajacy  0,1% 
biguanid poliaminopropylu, op. a 30 ml

szt 200

3
Roztwór do przemywania, nawilżania i pielęgnacji ran, 
zawierajacy 1% poloksamer, 0,1% biguanid poliaminopropylu ; op. a 250 ml 

szt 200

4
Roztwór do przemywania, nawilżania i pielęgnacji ran,
zawierajacy 1% poloksamer, 0,1% biguanid poliaminopropylu ; op. a 500 ml 

szt 400

5
Roztwór do przemywania, nawilżania i pielęgnacji ran,
zawierajacy 1% poloksamer, 0,1% biguanid poliaminopropylu ; op. a 1000 ml 

szt 200

W przypadku zaoferowania preparatu o mniejszym stężeniu roztworu roboczego (przy zachowaniu wymaganego czasu działania i spektrum bójczego potwierdzonego  badaniami) należy przeliczyć ilość oferowanego produktu w stosunku do ilości roztworu roboczego wynikającego z 
przeliczenia SIWZ

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt II.3 Zamawiający dopuszcza inną ilość zamawianych jednostek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z maksymalną pojemnością wskazaną dla poszczególnych pozycji w niniejszym pakiecie.

*FORMULARZ CENOWY*

……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentowania wykonawcy)


