
Zadanie nr 3

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Jedn. 

miary

Ilość 

sztuk

Cena 

jedn.  

netto 

Wartość 

netto 

(kol 4*5)

VAT %

Cena 

jedn.  

brutto 

Wartość brutto 

(kol. 6*1,08)

Nazwa 

handlowa 

na 

fakturze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Taśma do sterylizacji ze wskaźnikiem kl. I 

do sterylizacji parowej, szer. 19 mm x 50 

m

 rolka 134

2
Taśma do sterylizacji bez wskaźnika, szer. 

25 mm x 50 m
 rolka 134

3

Testy sprawdzające skuteczność procesów 

mycia oraz efektywność działania 

detergentów w myjniach-dezynfektorach 

zgodne z ISO15883.Substancja 

wskaźnikowa koloru czerwonego, 

umieszczona na metalowej cienkiej płytce 

nadającej się do archiwizacji. Wykonawca 

wraz z pierwszą dostawą testów dostarczy 

metalowy przyrząd Holder, opakowanie a 

100 testów

opak. 7

4

Paskowy, wieloparametrowy wskaźnik 

chemiczny klasy IV do pary wodnej o 

liniowym ułożeniu substancji 

wskaźnikowej na długości minimum 6 cm 

do zastosowania we wszystkich cyklach 

sterylizacji parą wodna, zgodność z normą 

EN 867, ISO11140, opakowanie a 500 

testów 

opak. 7

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 



5

Test Bovie& Dick 3,5-4 min 134 st.C, w 

postaci paska testowego , odczyt testu na 

podstawie oceny przesunięcia substancji 

wskaźnikowej, kompatybilny z 

przyrządem testowym PCD Control, 

opakowanie a 100 testów

opak. 7

6

Test chemiczny kl. VI z przesuwalną 

substancją wskaźnikową o paramterach 

ustalonych 7min/ 134C kompatybilny z 

przyrządem PCD, opakowanie a 250 

testów

opak. 7

7

Przyrząd testowy PCD Control 

symulujący test Helix- rurki o dł. 1,5 m i 

przekroju 1mm, w kształcie tuby O 20cm, 

wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej 

specjalną powłoką polimeru w celu 

zachowania równej temperatury w całym 

zestawie kontrolnym. Kompatybilny z 

testem Bovie Dick z poz.7, testami kl.V i 

testem kl. VI z poz. 8 oraz ampułkowymi 

testami biologicznymi do kontroli procesu 

sterylizacji parą wodną. Przyrząd 

kompatybilny z normami: ISO11140, 

ANSI/AAMIST79:2006, AAMI 

ST8:2008

 szt. 2

8

Ampułkowy test biologiczny do kontroli 

sterylizacji parą wodą; odczyt po 24h; 

populacja 10
6
 ,

 
opakowanie a 100 szt

opak. 9

9

Etykiety trzyrzędowe, podwójnie 

przylepne do metkownicy ze wskaźnikiem 

kl. A do sterylizacji parowej 

kompatybilne z posiadaną metkownicą 

Blitz

 rolka 35



10

Koperty do archiwizacji dokumentacji i 

testów procesów mycia i sterylizacji wg 

wzoru zamawiającego

szt. 1400

1200mm x 1200 mm op. 135

750 mm x 750 mm, opakowanie a  250 

arkuszy
opak. 210

1200 mm x 1200 mm, opakowanie a  100 

arkuszy
opak. 35

13

Wkładki absorbcyjne wchłaniający 

wilgotność do kontenera o gramaturze 

110g/m² w rozmiarze 30 cm x 30 cm

arkusz 700

14

Wkładki absorbcyjne wchłaniający 

wilgotność do kontenera o gramaturze 

110g/m² w rozmiarze 30 cm x 50 cm

arkusz 700

15

Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarki 

w postaci arkusza, opakowanie a 250 

testów

opak. 14

16

Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia 

rąk, pakowane pojedynczo, bez środka 

dezynfekującego 

 szt. 350

17

Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia 

rąk, pakowane pojedynczo, nasączone 

chlorheksydyną

 szt. 700

RAZEM

Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

11

Papier/ włóknina pakowane naprzemiennie do sterylizacji-papier biodegradowalny o okresie utrzymania sterylności wynoszącym do 180 dni, 

potwierdzony certyfikatem; w kolorze złocistożólty/orzechowy, opakowanie a 100 szt.

12

Papier krepowany do sterylizacji o gramaturze 60g/m², opakowanie 


