
Środki dezynfekcyjne i czyszczące na okres 1 roku Kraków, 2022-09-08

Specyfikacja asortymentowo-ilościowa
CPV 33631600-8

PAKIET 1

Mycie i dezynfekcja wstępna narzędzi i sprzętu medycznego

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość całkowita Jednostka
Nazwa oferowanego 

produktu

Cena 

jednostkowa 

NETTO                  

  [PLN]

Wartość NETTO 

[PLN]
Stawka VAT

Wartość BRUTTO              

         [PLN]

Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) 1200 LITR … / LITR

Preparat w postaci koncentratu
Roztwór roboczy: 

60000 litrów

do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i 

termolabilnych narzędzi z możliwością stosowania w myjkach 

ultradźwiękowych

zawierający aminy oraz enzymy

pH neutralne

kompatybilny z: stal nierdzewna, aluminium anodowane, guma, 

tworzywa sztuczne

Skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów, grzybów w stężeniu 

2,0% i w czasie 15 min.

opakowanie 1 litr z miarką lub opakowanie 5 litrów

PAKIET 1 RAZEM

PAKIET 2

Doczyszczanie narzędzi

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość całkowita Jednostka
Nazwa oferowanego 

produktu

Cena 

jednostkowa 

NETTO                  

  [PLN]

Wartość NETTO 

[PLN]
Stawka VAT

Wartość BRUTTO              

         [PLN]

proszek do gruntownego usuwania zanieczyszczeń z narzędzi 

wykonanych ze stali nierdzewnej
1 OP … / OP

Odczyn kwaśny

1

1



skuteczny wobec zanieczyszczeń nieorganicznych

opakowanie 225 g

PAKIET 2 RAZEM

PAKIET 3

Płyn do czyszczenia maceratora

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość całkowita Jednostka
Nazwa oferowanego 

produktu

Cena 

jednostkowa 

NETTO                  

  [PLN]

Wartość NETTO 

[PLN]
Stawka VAT

Wartość BRUTTO              

         [PLN]

Płyn do czyszczenia maceratorów służący do dezynfekcji, 

deodoryzacji 
6 OP … / OP

Do użytku w maceratorach DDC Dolphin typu Ultima, Eco, Uno 

oraz Incomatic

Biodegradowalny

Opakowanie o pojemności 5 litrów

PAKIET 3 RAZEM

PAKIET 4

Pojemniki transportowe na leki

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość całkowita Jednostka
Nazwa oferowanego 

produktu

Cena 

jednostkowa 

NETTO                  

  [PLN]

Wartość NETTO 

[PLN]
Stawka VAT

Wartość BRUTTO              

         [PLN]

1

1



Pojemnik transportowy zamykany 42 SZT … / szt

z płaskim dnem i gładkimi ścianami zewnętrznymi, z konstrukcją o 

wysokiej trwałości, chroniącą przed zniszczeniem, kurzem i 

warunkami atmosferycznymi

z pokrywą, umożliwiającą plombowanie

z możliwością układania w stosy jeden na drugim lub jeden w 

drugim

Materiał: Polipropylen

Pojemność: 35-60 litrów

60cm x 40cm x 24cm lub podobny

PAKIET 4 RAZEM

PAKIET 5

Pojemniki transportowe na sterylizację

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość całkowita Jednostka
Nazwa oferowanego 

produktu

Cena 

jednostkowa        

   NETTO       

[PLN]

Wartość NETTO 

[PLN]
Stawka VAT

Wartość BRUTTO              

         [PLN]

Pojemnik transportowy zamykany 7 SZT … / szt

z pokrywą na stabilnych zawiasach

z  możliwością układania w stosy

z uchwytami otwartymi

Materiał: Polipropylen

Pojemność: 45-60 litrów

Rozmiar: 60cm x 40cm x 23,5cm

Pojemnik transportowy zamykany 1 SZT … / szt

z pokrywą na stabilnych zawiasach

z  możliwością układania w stosy

z uchwytami otwartymi

Materiał: Polipropylen

Pojemność: 45 litrów

Rozmiar: 80cm x 60cm x 13,5 cm

Pojemnik transportowy zamykany 2 SZT … / szt

z pokrywą na stabilnych zawiasach

1

2

2

3



z  możliwością układania w stosy

z uchwytami otwartymi

Materiał: Polipropylen

Pojemność: 85-90 litrów

Rozmiar: 80cm x 60cm x 23,5 cm

Pojemnik transportowy zamykany 2 SZT … / szt

z pokrywą na stabilnych zawiasach

z  możliwością układania w stosy

z uchwytami otwartymi

Materiał: Polipropylen

Pojemność: 30 litrów

Rozmiar: 40cm x 30cm x 33,5 cm

PAKIET 5 RAZEM 23%

WSZYSTKIE PAKIETY RAZEM

Wymagane dokumenty:

1 Wyroby medyczne   -  dokumenty umożliwiające obrót wyrobem medycznym w myśl Ustawy z 20 maja 2012r o wyrobach medycznych- w zależności od klasy wyrobu medycznego 

oraz miejsca wprowadzenia do obrotu są to: deklaracja zgodności i/lub Certyfikat CE i/lub wpis wyrobu medycznego do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i/lub 

inny dokument równoważny w stosunku do zgłoszenia wyrobu medycznego w sytuacji, gdy przepisy na to zezwalają. 

Wykonawca zobligowany jest dołączyć każdy z w/w dokumentów jeśli w myśl w/w ustawy jest zobowiązany do ich posiadania.

2

3

Katalogi i/lub zatwierdzone ulotki informacyjne dotyczące oferowanego preparatu w języku polskim.

Karty charakterystyki produktu niebezpiecznego dla wymaganych prawem preparatów.
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