
Załącznik nr 1.1

PAKIET 3 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

Gotowy do użycia, preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudno dostępnych, 
urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, 
do inkubatorów, ekranów, monitorów, systemów infuzyjnych, do głowic USG oraz w pionie żywieniowym. Oparty 
na czwartorzędowych związkach amoniowych,  bez zawartości aldehydów i alkiloamin. Spektrum działania: do 
1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia),oraz w czasie do 5min. na 
wirusy Polioma oraz Noro wirus. 

op a 750 ml 1800

*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 opakowania a 1l. 

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

 do reprezentowania wykonawcy)



Załącznik nr 1.1

PAKIET 5 Mydło do higienicznego i chirurgiczego myci a rąk

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

Syntetyczne mydło przeznaczone do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. 
Łagodne, dobrze tolerowane przez wrażliwą skórę, zawierające substancje pielęgnujące
 i regenerujące skórę oraz naturalny dla skóry odczyn pH, możliwość zastosowania w oddziale 
Neonatologicznym i profilaktyce p/odleżynowej - zgodnie z normą PN - EN 1499 lub równoważna. 
Opakowanie – butelka 500 ml kompatybilna do dozownika typu Dermados

op 4500

2

Syntetyczne mydło przeznaczone do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. 
Łagodne, dobrze tolerowane przez wrażliwą skórę, zawierające substancje pielęgnujące
 i regenerujące skórę oraz naturalny dla skóry odczyn pH, możliwość zastosowania w oddziale 
Neonatologicznym i profilaktyce p/odleżynowej – zgodnie z normą PN - EN 1499 lub równoważna. 
Opakowanie – kanister 5000 ml 

op 40

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

 do reprezentowania wykonawcy)

Wykonawca użyczy dozowniki ścienne (kompatybilne z zaoferowanym preparatem) w ilości 100 szt. na czas trwania umowy. Montaż dozowników na wezwanie Zamawiającego.

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt II.3 Zamawiający dopuszcza inną ilość zamawianych jednostek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z maksymalną pojemnością w poz. 1 - 500 ml, a w poz. 2 - 5000ml.

*FORMULARZ CENOWY*



Załącznik nr 1.1

PAKIET 6

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 mycia i dezynfekcji w obszarach wysokiego ryzyka w tym powierzchni zanieczyszczonych  
materiałem organicznym -, nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Spektrum 
działania potwierdzone normami  B EN 14561, F EN 14562, , V EN 14476, S EN 13704, prątki EN 
14563, stężenie roztworu roboczego maksymalnie  2%- w czasie do 15 minut. Możliwość dezynfekcji 
powierzchni mających kontakt z żywnością. Każde opakowanie wyposażone w miarkę dozującą.

op a 1 kg 1800 42,29 76 122,00 8% 82 211,76

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

 do reprezentowania wykonawcy)

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni zaniec zyszczonych  materiałem organicznym

*FORMULARZ CENOWY*

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 op a 1 kg



Załącznik nr 1.1

PAKIET 7 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

Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami 
chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% povidonu jodowanego z 10% 
zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, 
prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością 
stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; opakowanie 1000 ml.

szt 300 46,59 13 977,00 8% 15 095,16

2

Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami 
chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% povidonu jodowanego z 10% 
zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, 
prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością 
stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; opakowanie a 250 ml z atomizerem 

szt 100 15,55 1 555,00 108% 1 679,40

3
Maść do leczenia ran zawierająca 10% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu 
(co odpowiada 1% jodu w preparacie); skuteczna na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i 
przetrwalniki bakterii; tuba 100 g

szt 100 41,48 4 148,00 8% 4 479,84

4
Sterylny, gotowy  do użycia roztwór do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran; bezzapachowy, nie 
wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości 
dodatkowych substancji czynnych; opakowanie 350 ml 

szt 400 33,30 13 320,00 8% 14 385,60

5
Sterylny, gotowy  do użycia roztwór do zastosowania w terapii podciśnieniowej do irygacji, czyszczenia, 
nawilżania ran; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i 
betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych; opakowanie 1000 ml 

szt 100 76,36 7 636,00 8% 8 246,88

6
Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran; 
bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez 
zawartości dodatkowych substancji czynnych; opakowanie 250ml

szt 300 147,73 44 319,00 8% 47 864,52

84 955,00 91 751,40

 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 dla poszczególnych pozycji w niniejszym pakiecie.

*FORMULARZ CENOWY*

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



Załącznik nr 1.1

PAKIET 9 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

Wyrób medyczny, roztwór ponadtlenkowy do odkażania i płukania ran ostrych i przewlekłych
o działaniu przeciwdrobroustrojowym, zawartość 40-50 ppm kwasu podchlorawego i 40-50 ppm 
podchlorynu sodu, pH neutalne 6,0-7,5 , nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich, 
op. a 250 ml z atomizerem

szt 300 29,05 8 715,00 8% 9 412,20

2

Wyrób medyczny,roztwór ponadtlenkowy do odkażania i płukania ran ostrych i przewlekłych
o działaniu przeciwdrobroustrojowym, zawartość 40-50 ppm kwasu podchlorawego i 40-50 ppm 
podchlorynu sodu, pH neutalne 6,0-7,5, nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich, możliwość 
stosowania do płukania otrzewnej, 
op. a 500 ml

szt 300 41,35 12 405,00 8% 13 397,40

3

Wyrób medyczny,roztwór ponadtlenkowy do odkażania i płukania ran ostrych i przewlekłych
o działaniu przeciwdrobroustrojowym, zawartość 40 -50 ppm kwasu podchlorawego i 40 -50 ppm 
podchlorynu sodu, pH neutalne 6,0-7,5, nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich, możliwość 
stosowania do płukania otrzewnej, op. a 990ml -1000 ml

szt 500 49,62 24 810,00 8% 26 794,80

4
Wyrób medyczny,żel ponadtlenkowy stosowany do odkazania,płukania i nawilżania ran ostrych i 
przewlekłych, o działaniu przeciwdrobroustrojowym, o zawartości 40- 60 ppm kwasu podchlorawego i 40-
60 ppm podchlorynu sodu, pH neutalne 6,0-7,5, op. a 250 g

szt 200 64,82 12 964,00 8% 14 001,12

58 894,00 63 605,52

……………………………………………………………………..
(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 dla poszczególnych pozycji w niniejszym pakiecie.


