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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia  

Pakiet 1 

Lp Nazwa artykułu   JM Wymagana 
Ilość 

Oferowana 
liczba 

opakowań 

Cena jedn. 
netto  

za 1 op. 

VAT  
w % 

Cena jedn. 
brutto  

za 1 op. 

 Wartość 
netto PLN  

 Wartość 
brutto PLN  

Numer 
katalogowy 
/Producent 

1. 

Środek do łącznego mycia i 
dezynfekcji pojemników 
sterylizacyjnych, wózków i butów 
operacyjnych z potwierdzonym 
działaniem bakteriobójczym oraz na 
wirusy osłonkowe nie zawierający 
związków aldehydowych.  pH 
roztworu roboczego woda 
zmiękczona 5 - 8 natomiast w wodzie 
demi 6,3 - 5,4 Zawierający związki 
powierzchniowo czynne, chlorek 
alkilobenzenodimetyloamoniowy   
oraz Propionian 
N,N-didecylo-N-metylo-
poli(oksyetyleno)amoniowy. 
Dozowanie 4-10 ml/l.                                                              
Postać : kanister 20 l 
 
Nazwa  oferowanego asortymentu: 
proszę podać …………………………  

litr 7000 

 

            

2. 

Środek do płukania łóżek i wózków  
w myjniach dezynfektorach. Środek 
kompatybilny ze środkiem z pozycji 
1. Środek zawierający fosfoniany, 
polikarboksylany oraz niejonowe 
związki powierzchniowo czynne. 
Dozowanie 0,1-0,8 ml/l. 

litr 700 
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Kompatybilny ze środkiem myjąco 
dezynfekcyjnym 
Postać : kanister 20 l 
 
Nazwa oferowanego asortymentu: 
proszę podać …………………………  

   
Razem PLN      ---------- 

 

 

 

              ……………………………………………………….. 

               Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet Nr 2 
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Lp Nazwa artykułu   Wymagana 
Ilość 

Cena jedn. 
netto  

za 1 op. 

VAT  
w % 

Cena jedn. 
brutto  

za 1 op. 

 Wartość 
netto PLN  

 Wartość 
brutto PLN  

Numer 
katalogowy 
/Producent 

1. 

Skoncentrowany środek dezynfekujący przeznaczony 
do dezynfektora parowego typ :  B1.N1 Hygienio 
Skład :   
Propan -2 – ol  (2,5<10%),  
czwartorzędowe związki amonowe,  
benzyl –C8-18-alkilodimetylowy,  
chlorki (kationowe związki powierzchniowo czynne) 
(2,5<10%),  
N,N-Dimetyloamina (Dimethylphenethlamine) 
(1<2,5%),   
Kwas etylenodimetyloaminooctowy (kwas 
wersenowy) (1<2,5%),  
Olejek eteryczny z eukaliptusa (<1%) 
 

Postać  :  butelka o pojemności 25 ml 
Opakowanie = 12 szt. po 25 ml 
 
Środek do dekontaminacji sprzętu i powierzchni 
medycznych 
Środek rozcieńczalny w wodzie demineralizowanej 
bezpośrednio w zbiorniku urządzenia 
 

30 op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

              ……………………………………………………….. 

               Podpis Wykonawcy 

 

Pakiet Nr 3 
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Lp.  Przedmiot Ilość  Cena jedn.  
netto  

Stawka 
Vat w % 

Cena jedn. 
brutto  
 

Wartość 
netto w PLN 

Wartość 
brutto w PLN 

Producent  
Nr katalogowy 
– jeśli posiada 

1 Szczoteczka do cytologi, 3 Fr., 
niesterylna, jednorazowa 
Opakowanie = 5 szt. 

10 op.       

2 Szczoteczka czyszcząca, giętka, 
okrągła, śr. 2 mm, dł. 75 cm, do 
kanałów rob. o śr. 1,2 - 1,8 mm.  
 Krótki   włos,  nadające się do 
dezynfekcji, nie mogą uszkadzać 
narzędzi endoskopowych 

20 szt.       

3 Szczoteczka czyszcząca, giętka, 
okrągła, śr. 3 mm, dł. 100 cm, do 
kanałów rob. o śr. 1,8 - 2,6 mm. 
Krótki   włos,  nadające się do 
dezynfekcji, nie mogą uszkadzać 
narzędzi  endoskopowych 

20 szt.       

4 Szczoteczka czyszcząca, giętka, 
okrągła, śr. 4 mm, dł. 230 cm, do 
kanałów rob. o śr. 2,4 - 3,6 mm. 
Krótki   włos  nadające się do 
dezynfekcji, nie mogą uszkadzać 
narzędzi  endoskopowych 

20 szt.       

5 Szczoteczka czyszcząca, sztywna, 
okrągła, śr. 2,5 mm, dł. 50 cm, do 
kanałów rob. o śr. 2 - 2,4 mm 
Krótki   włos  nadające się do 
dezynfekcji, nie mogą uszkadzać 
narzędzi endoskopowych nie 

20 szt.       



PN – 42/19/IJ 
 

mogą uszkadzać narzędzi 
endoskopowych 

6 Szczoteczka czyszcząca, sztywna, 
okrągła, śr. 7 mm, dł. 35 cm, do 
kanałów rob. o śr. 2,5 - 5 mm 
.Krótki   włos  nadające się do 
dezynfekcji, nie mogą uszkadzać 
narzędzi endoskopowych 

10 szt.       

7 Olej silikonowy do narzędzi 
endoskopowych firmy Storz 

10 szt.       

Razem   -------------- 
 

 

              ……………………………………………………….. 

               Podpis Wykonawcy 
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Pakiet Nr 4 

Lp.  Przedmiot Charakterystyka 
produktu Ilość  

Cena jedn. 
netto  
za 1 l 

Stawka 
Vat w 
% 

Cena jedn. 
brutto za 
1 l 

Wartość 
netto w 
PLN 

Wartość 
brutto w 
PLN 

Producent  
Nr katalogowy 
– jeśli posiada 

1 detergent do automatycznego 
mycia pojemników na odpady 
szpitalne; odpowiedni do użycia na 
powierzchni odpornych na zasady 
takich jak stal nierdzewna, 
ceramika, szkło oraz plastik 
używany do produkcji wyrobów 
medycznych; produkt 
zarejestrowany jako wyrób 
medyczny 
max opakowanie 10 l 
 

Nazwa oferowanego asortymentu: 
proszę podać 
…………………………………….. 
 

substancja czynna: 
wodorotlenek sodu, 0,5-
<2%; H290, H314; 
wartość pH 12,9; gęstość 
1,078g/cm3; rozpuszcza 
się w wodzie; produkt 
niepalny; brak 
właściwości 
wybuchowych, brak 
właściwości 
utleniających; lepkość 
3,7 cSt; 

980 
litrów 

      

2 detergent do automatycznego 
mycia pojemników na odpady 
szpitalne oraz systemów rur tak, 
aby zapobiegać tworzeniu się 
kamienia, produkt zarejestrowany 
jako wyrób medyczny 
max opakowanie 10 l 
 

Nazwa oferowanego asortymentu: 
proszę podać 
…………………………………. 

wartość pH 9,7; gęstość 
1,140g/cm3; rozpuszcza 
się w wodzie; produkt 
niepalny; brak 
właściwości 
wybuchowych, brak 
właściwości 
utleniających; lepkość 
17,2 cSt; 

980 
litrów 

      

 

              ……………………………………………………….. 

               Podpis Wykonawcy 
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