
Pakiet nr 1

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Maska chirurgiczna trójwarstwowa 

pełnobarierowa, wiązana na troki, 

specjalnie wygładzona od strony twarzy, 

wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie 

powodujących podrażnieo skóry. 

Pakowane po 50szt w kartoniki  które 

gwarantują higieniczne przechowywanie i 

wyjmowanie. Maska zgodna znormą PN EN 

14683 - typ II

szt. 2000

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Maska chirurgiczna trójwarstwowa

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 2

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

2

Maska ochronna typu FFP3 z filtrem spełniająca 

wymagania normy EN 149:2001 + A1:2009, 

zapewniająca najwyższy stopieo ochrony dróg 

oddechowych przed zanieczyszczeniami. Przy 

całkowitym przecieku wewnętrznym wynoszącym 

najwyżej 5% i wymaganej ochronie przed 

cząsteczkami o wielkości do 0,6 μm na poziomie 

co najmniej 99% są one w stanie filtrowad 

cząsteczki toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne. 

Pakowana jednostkowo a’1 szt. w opakowanie 

foliowe z instrukcją zakładania. Wyposażona w 

regulowane gumki.

szt. 150

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Maska ochronna typ FFP3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 3

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Chusteczki z chlorheksydyną -  

jednorazowe, antyseptyczne chusteczki 

zawierające 2% roztwór glukonianu 

chlorheksydyny, który redukuje szkodliwe 

bakterie znajdujące się na skórze. 

Skutecznośd oferowanego produktu w 

zakresie zmniejszenia częstości zakażeo 

szpitalnych potwierdzona badaniami 

klinicznymi. Środek niewymagający 

spłukiwania, wymiary min. 19x19 cm.

szt. 150

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – chusteczki z chlorheksydyną

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 4

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Myjka/gąbka do mycia pacjentów miękka i 

delikatna, nie podrażnia wrażliwej skóry 

pacjenta ani nie powoduje podrażnieo.  

specjalnie zaprojektowana do pielęgnacji 

skóry wrażliwej. Nasączona substancją 

myjąca o naturalnym pH przeznaczoną do 

codziennej pielęgnacji skóry pacjentów. Do 

aktywacji środka myjącego zawartego w 

myjce wystarczy niewielka ilośd wody.

Rozmiar min. 12 x 7,5 cm

Wyrób jednorazowy

Termin ważności: 2 lat od daty produkcji

Opakowanie min. 10 szt.

op. 20

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Myjka/gąbka do mycia pacjentów

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 5

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni (100 szt. w 

opakowaniu) - gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do 

dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie propan 2-ol 

oraz propan 1-ol (bez zwartości innych substancji czynnych) 

Brak barwników i substancji zapachowych. Spektrum Bójcze:  

B, Y zgodnie z metodyką EN 16615 – 1 minuta, B zgodnie z EN 

– 13727 – 1 minuta, Y zgodnie z EN 13624 – 1 minuta, Prądki 

zgodnie z EN 14348 oraz 16615 – 1 minuta, Wirusy osłonkowe 

zgodnie z EN 14476 – 30 sekund, Wirus Rota – Zgodnie z EN 

14476 – 30 sekund.  Chusteczki aktywne 2 miesiące po 

pierwszym otwarciu. Opakowanie : 100 sztuk chusteczek o 

wymiarach  20x20cm. 

szt. 30

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – chusteczki do dezynfekcji powierzchni

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 6

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Czepek chirurgiczny okrągły na 

gumce,wykonany z przewiewnej 

włókniny, ściągnięty lekką bezlateksową 

gumką, pakowany w kartoniki w formie 

podajnika po 100 szt. Rozmiar 

uniwersalny, gramatura min. 16 g/m2

szt. 200

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Czepek chirurgiczny okrągły na gumce

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 7

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Jednorazowy uniwersalny 

fartuch wykonany z cienkiej i 

mocnej białej folii o grubości 

min. 18 mikronów. 

Przeznaczony do ochrony 

odzieży znajdującej się pod 

nim.

szt. 400

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – jednorazowy uniwersalny fartuch 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 8

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Jednorazowy fartuch higieniczny wykonany z 

włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę 

dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności 

powietrza, wiązany na troki, rękawy wykooczone 

elastycznym poliestrowym mankietem, 

posiadającym przedłużone poły do zakładania na 

plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar  L, XL, 

kolor zielony. gramatura min. 28g/m².

szt. 400

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – jednorazowy fartuch higieniczny

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 9

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Fartuch barierowy chirurgiczny  Sterylny pełnoochronny 

fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry 

zapinany na rzep, rękawy wykooczone elastycznym, 

mankietem, dł. min. 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby 

umożliwid sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja 

pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie 

sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar 

wszyty wewnątrz fartucha, zawinięty w papier krepowy biały, 

jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. 

Włóknina 3- warstwowa typu SMS o gramaturze max. 35g/m²: 

nieprzemakalnośd w strefie krytycznej min. 55 cmH₂O; nadruk 

rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym 

fartuchu, celem łatwiej identyfikacji i dobrania fartucha do 

procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. 

Wytrzymałośd na rozerwanie min. (sucho/mokro) 149/125 

Kpa; - wytrzymałośd na wypychanie- na sucho: dla obu sfer > 

115 kPa -wytrzymałośd na wypychanie- na mokro: dla strefy 

krytycznej >115 kPa rozmiar M, L, XL.

szt. 50

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Fartuch barieriowy chirurgiczny

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 10

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi:

materiał: 

- tkanina polipropylenowa typu SMS lub TYVEC

- gramatura min. 40 g/m2  

- zapinany na zamek błyskawiczny

- kaptur wykooczony gumką

- brzegi rękawów i nogawek wykooczone gumką

- rozmiar M-XXL (rozmiary zgodnie z zamówieniem 

indywidualnm)

- zgodnośd z normami: PN-EN 14126:2005 

- Odzież ochronna – Wymagania i metody badao dla odzieży 

chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio 

EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004)

- deklaracja zgodności na zgodnośd z wymaganiami 

rozporządzenia UE 2016/425

- odpornośd na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem 

ciśnienia hydrostatycznego klasa 4 lub wyższa

- minimalna wytrzymałośd na rozdzieranie i na przekłucie wg 

EN 14325:2018 (klasa 1)

- co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 

2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009

- oznakowanie CE.

szt. 10

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Kombinezon chroni przed czynnikami biologicznymi

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 11

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Ochraniacze ochronne na obuwie - 

foliowe na buty z gumką, o 

gramaturze 35 (+/- 5 mikron) 

zapobiegające rozrywaniu się 

foliowych PE/CPE butów.

szt. 200

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Ochraniacze ochronne na obuwie

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 12

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Rękawice niejałowe - nitrylowe S, M, L 

opakowania po 100 szt. Rękawice 

nitrylowe diagnostyczne AQL<=1,5, długośd 

min. 240 mm grubośd rękawicy  0,05-0,12 

mm (bardzo elastyczne zbliżone 

właściwościami do lateksu). Kolor 

niebieski/fioletowy. Siła rozerwania przed 

starzeniem/po starzeniu min. 6,0 N 

(S-40 op., M-100 op., L-30 op.).

op. 170

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Rękawice nitrylowe

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 13

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Środki do dezynfekcji rąk - 5 l opakowanie - 

preparat przeznaczony do higienicznej i 

chirurgicznej dezynfekcji rak. zawierający 

etanol, witaminę-e, glicerynę, pantenol. 

Działanie Bójcze potwierdzone 

dokumnetacją:  PN 1500 lub równoważna - 

czas 20 sek.,  PN 12791 lub równoważna - 

czas 90sek.,  B(EN 13727 lub równoważna)- 

15s., Y (EN 13624 lub równoważna)- czas 15 

sek., Prątkobójczy EN 14348 lub 

równoważna 20 sek.  Adeno i Polio (EN 

14476 lub równoważna) - 30 sek. Rota oraz 

Norowirus zgodnie z 14476 lub równoważna 

w czasie do 15 sek.  

szt. 10

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Środki do dezynfekcji rąk 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 14

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Środek do dezynfekcji powierzchni (1l) - preparat 

alkoholowy z atomizerem, na bazie etanolu do  

dezynfekcji  małych i trudno dostępnych 

powierzchni, gotowy do użycia, nie zawierający 

aldehydu glutarowego. Spektrum: bakteriobójczo 

(włącznie z MRSA), prątkobójczo, grzybobójczo (C. 

albicans) / drożdżobójczo, wirusobójczo włącznie z 

HBV / HIV, HCV, BVDV, Rota, Adeno, Vaccinia, 

wirusem grypy, Noro. W czasie 1 min.

szt. 30

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – środek do dezynfekcji powierzchni

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 15

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Mydło dezynfekujące - w płynie do 

higienicznego mycia rąk, zawierające 

lanolinę lub glicerynę. Preparat w postaci 

gęstego perłowobiałego płyn, działające 

łagodnie na skórę, chroniące przed 

wysuszeniem. PH 5,5-6,5. Opakowanie 5l

szt. 10

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Mydło dezynfekujące w płynie do higienicznego mycia rąk

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 16

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Ręczniki papierowe skladane z typu ZZ 

białe, nie pozostawiające strzępków na 

wycieranej powierzchni, wymiar listka - 

25cm x 23cm, opakowanie a'200 listków.

op. 50

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Ręczniki papierowe 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 17

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Lampa bakteriobójcza przepływowa

Wykorzystująca światło ultrafioletowe (UV-C), 

Urządzenie zdolne skutecznie usunąd z otoczenia wirusy, 

bakterie, grzyby oraz zniszczyd DNA, RNA wszelkich 

mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. 

- Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

- Funkcja dwukierunkowej bezpośredniej dezynfekcji 

powierzchni

- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

- Przepływ powietrza min. 150 m³/h

- Filtr przeciwkurzowy 

- Żywotnośd źródła światła min. 9000 h

- Minimalna kubatura dezynfekowanego pomieszczenia przy 

dezynfekcji przepływowej 70 m³

- Napięcie zasilające: 220-240 V

- Stopieo szczelności: IP20

- Przewód zasilający min. 3 m.

Funkcja przepływowa w lampie wymusza cyrkulację, 

powietrza, które przechodzi przez wnętrze lampy, gdzie 

zostaje naświetlone i zdezynfekowane, a następnie wyparte 

na zewnątrz. 

Lampa posiadająca funkcję umożliwiającą osłonięcie świata 

UV-C dzięki czemu nie wydostaje się ono na zewnątrz lampy, 

stwarzając możliwośd wykorzystywania jej w 

pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie 

zdezynfekowad powietrze w obecności pacjenta.

 Gwarancja min. 2 lata.

szt. 3

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Lampa bakteriobójcza przepływowa

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

* w ramach zakupu lamp Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z ich urzytkowania.



Pakiet nr 18

L.p. Nazwa jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Termometr bezdotykowy - 

 na podczerwieo, zakres pomiarowy od 0 

do 100°C, czas pomiaru  1-2 s, dokładnośd 

pomiaru +/-0,2°C (w zakresie 32-42°C), 

wskaźnik ciekłokrystaliczny z gradacją co 

0,1°C, alarm dźwiękowy sygnalizujący 

zakooczenie pomiaru, wyłączenie 

termometru i błąd pomiaru, pamięd min. 

10-ciu ostatnich pomiarów, automatyczny 

wyłącznik, zasilanie bateryjne (żywotnośd 

baterii min. 1000 pomiarów), wskaźnik 

zużycia baterii. W zestawie: termometr, 

baterie, instrukcja obsługi. Gwarancja min. 

2 lata.

szt. 4

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Termometr bezdotykowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 19

L.p.

Nazwa 

jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Parawan przewoźny, metalowy. 

Wyposażony w kółka pozwalające na 

swobodne przemieszczanie bez ryzyka 

poślizgu. Zasłona: zmywalna, kolor 

niebieski. Wysokośd: 160-170 cm. 

Szerokośd: 90-100 cm.

szt. 6

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Parawan przewoźny, metalowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 20

L.p.

Nazwa 

jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Dozownik do tlenu złącze AGA z 

pojemnikiem wielorazowego użytku 

z nawilżaczem zasilany z sieci 

gazowej naścienej szpitalnej gniaz 

tlenowych typu AGA. Zakres 

regulacji przepływu 1 - 15 l/min 

±10%. Nawilżenie 0 - 60% Zakres 

regulacji przepływu 0 - 15 l / min 

wskazywany na przepływomierzu. 

Ciśnienie robocze zasilania tlenem  

0,1 - 0,6 Mpa ±10%. Wielokrotnego 

użytku, nawilżacz autoklawalny.

szt. 13

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Dozownik do tlenu złącze AGA z pojemnikiem wielorazowego użytku

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY



Pakiet nr 21

L.p.

Nazwa 

jm. Ilośd
Cena jedn. 

Netto 

Wartośd 

netto
VAT   %

Wartośd 

brutto
Producent Nr katalog.

1

Stojak na kroplówki wyposażony w 

podstawę z 5 kółkami jezdnymi oraz 

min. 2 wieszaki do pojemników z 

płynami infuzyjnymi. Solidny statyw 

wykonany ze stali malowanej 

proszkowo. Możliwośd regulacji 

wysokości. Minimalny zakres od 150 

cm do 200 cm. Gwarancja min. 2 

lata.

szt. 15

RAZEM  -   zł x  -   zł 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Stojak na kroplówki

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY


