Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/724/162/13
FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY
lp.
nazwa
jedn.
ilość nr katalogowy/
cena
miary
okres gwarancji jedn.netto
Zadanie 1 materiały apteczne niżej wskazane lub równowazne z dostawa do Puław
1 igły do iniekcji jednorazowe jałowe 2,1x40,op/100szt

op

2

2 Igły iniekcyjne jednorazowe 1,2x75mm (100szt. w op.)

op.

3

3 igły iniekcyjne jednorazowe 0,5x25 (100 szt. w op.)

op.

9

4 igły iniekcyjne jednorazowe 0,6x30 (100 szt. w op.)

op.

11

5 igły iniekcyjne jednorazowe 0,7x30 (100 szt. w op.)

op.

5

6 igły iniekcyjne jednorazowe 0,7x40 (100 szt. w op.)

op.

5

7 igły iniekcyjne jednorazowe 0,8x40 (100 szt. w op.)
8 igły iniekcyjne jednorazowe 0,9x30 (100szt. w op.)

op.
op.

12
4

9 igły iniekcyjne jednorazowe 0,9x40 (100 szt. w op.)

op.

61

10 igły iniekcyjne jednorazowe 1,0x40 (100 szt. w op.)

op.

4

11 igły iniekcyjne jednorazowe 1,1x40 (100 szt. w op.)
12 igły iniekcyjne jednorazowe 1,2x40

op.
op.

5
15

13 igły iniekcyjne jednorazowe 1,8x40 (100 szt. w op.)
14 strzykawki 1ml (insulinówki) z wtopiona igłą

OP
szt.

8
200

15 strzykawki sterylne jednorazowego uzytku o poj. 10ml

szt.

200

16 strzykawki sterylne jednorazowego uzytku o poj. 5ml

szt.

1000

17 strzykawki sterylne jednorazowego użytku o poj. 20ml

szt.

500

18 strzykawki sterylne jednorazowego użytku o poj. 25ml

szt.

140

stawka
VAT

cena
jedn.brutto

wartość
netto

wartość
brutto

19 strzykawki sterylne jednorazowego użytku o poj. 50ml

szt.

60

20 strzykawki sterylne jednorazowego użytku o poj. 100ml

szt.

200

21 strzykawki sterylne jednorazowego użytku o poj. 1ml

szt.

700

22 strzykawki sterylne jednorazowego użytku o poj. 2ml

szt.

6470

23 strzykawki tuberkulinowe jednorazowe z igłą (1ml)
24 wenflon, 1,3 x 45 mm

szt.
szt.

1500
1
RAZEM:

Zadanie 2 materiały opatrunkowe niżej wskazane lub
równoważne
1 Bandaż dziany 4m x 10cm
2 Bandaż dziany 4m x 5cm
gaza bawełniana jałowa w opakowaniach (1op.=1m. kw.)
Gaziki 7,5 x 7,5cm, op /100szt
Kompresy gazowe 9 x 9cm
lignina w arkuszach (1arkusz=5kg)
lignina w rolkach 150g
Opaska elastyczna 4m x 10cm (Matoban)
Uniwersalny bandaż elastyczny podtrzymujący
8 opatrunki.
Opaska elastyczna 4m x 8 cm (Matoban)
Uniwersalny bandaż elastyczny podtrzymujący
9 opatrunki.
10 Plaster bez opatrunku (Polovis) 5m x 1,25cm
3
4
5
6
7

szt.
szt.

1
1

op.
op
szt.
ark.
op.

2454
4
105
9
7

szt.

1

szt.
szt.

1
7

Plaster bez opatrunku (Polovis) 5m x 25mm
Na rolce, łatwe do dzielenia bez użycia nożyczek.
Hipoalergiczny uniwersalny przylepiec tkaninowy.
&amp;#8226; przylepiec z tkaniny bawełnianej, pokrytej
jednostronnie klejem akrylowym
&amp;#8226; bardzo wytrzymały mechanicznie
&amp;#8226; odporny na wodę
&amp;#8226; o wysokiej przylepności początkowej,
natychmiast przykleja się do skóry
&amp;#8226; nie pozostawia zabrudzeń na skórze
&amp;#8226; zastosowanie: do mocowania
opatrunków, drenów, rurek, przewodów oraz urządzeń
wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej, do
znakowania i opisywania urządzeń medycznych,
11 probówek itp.

szt.

54

12 Przylepiec tkaninowy (Plaster) POLOVIS Plus 5m x 50mm

szt.

45

13 wata bawełniana 100% w opakowaniach (1op.=500g)
14 wata opatrunkowa w opakowaniach (1op.=500g)
Zestaw plastrów Viscoplast (24szt./op.)
Zestaw plastrów z opatrunkiem na różnych podłożach w
różnych rozmiarach, zestaw plastrów powszechnego,
uniwersalnego użytku, zawiera duży wybór plastrów
dostosowanych do różnej wielkości drobnych ran i
skaleczeń, zabezpieczają przed zanieczyszczeniem i
brudem
Zestaw zawiera 24 szt. plastrów z opatrunkiem w 3
15 rodzajach (Minifol, Prestopor i Prestovis Plus)

op.
op.

120
57

op.

142
RAZEM:

Zadanie 3 igły iniekcyjne jednorazowe Medivet lub
równoważne z dostawą do Puław
1 Igły iniekcyjne jednorazowe 1,2x100, op/100szt
2 Igły iniekcyjne jednorazowe 1,2x60, op/100szt

op
op

21
16
RAZEM:

Zadanie 4 płyny jałowe i woda do iniekcji wskazane zw
zadaniu lub równowazne

1
2
3
4
5

jałowa woda destylowana w plastikowych ampułakach
apirogenna po 5 ml; 100 amp. w op.
jałowy płyn fizjologiczny (09% NaCl) w plastikowych
ampułkach po 10 ml; 100 amp. w op.
jałowy płyn fizjologiczny (09% NaCl) w plastikowych
ampułkach po 5ml; 100 amp. w op.
woda do inekcji 100 amp , a 10 ml , Polfarm S.A
woda do iniekcji w ampułkach 5ml, op. 100 amp

op

10

op.

10

op
op
op

22
3
9
RAZEM:

Zadanie 5 środki dezynfekcyjne wskazane poniżej lub
równoważne z dostawa do Puław
Aerodesin 2000 butelka o poj. 1l. z rozpylaczem
- produkt gotowy do użycia
- na bazie alkoholi z dodatkiem glutaraldehydu
- bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy,
wirusobójczy
- wykazuje działanie przy bardzo krótkim 1 minutowym
czasie kontaktu
zalecany do powierzchni odpornych na działanie
alkoholu
- do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z
żywnością
- po zastosowaniu nie tworzy tłustego nalotu, łatwo się
rozprowadza po zastosowaniu szybko schnie nie
1 pozostawiając żadnych śladów

op

280

Aerodesin 2000 kanister o poj. 5 l
- produkt gotowy do użycia
- na bazie alkoholi z dodatkiem glutaraldehydu
- bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy,
wirusobójczy
- wykazuje działanie przy bardzo krótkim 1 minutowym
czasie kontaktu
zalecany do powierzchni odpornych na działanie
alkoholu
- do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z
żywnością
- po zastosowaniu nie tworzy tłustego nalotu, łatwo się
rozprowadza po zastosowaniu szybko schnie nie
2 pozostawiając żadnych śladów

op

54

op.

23

AHD2000 płyn do dezynfekcji w butelkach o poj. 1l.
Płyn etanolowy do chirurgicznej i higienicznej
dezynfekcji rąk i skóry. Mikrobiologicznie czysty przez
cały okres używania. Nie zawiera konserwantów,
substancji bakteriostatycznych i barwników.
- wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone
(powyżej 3 godzin) potwierdzone badaniami
- posiada pełne spektrum biobójcze - szybka inaktywacja
wirusów - w tym Polio w 1 minutę
- wykazuje skuteczne działanie nawet w obecności
zanieczyszczeń organicznych
- czystość mikrobiologiczną produktu gwarantowana
przez zawory uniemożliwiające zasysanie do wnętrza
woreczka powietrza wraz z mikroorganizmami
- zalecany do częstego stosowania dla osób o
skłonnościach do alergii
- nie pozostawia substancji chemicznych obciążających i
drażniących skórę
- potwierdzone bezpieczeństwo stosowania
3

AHD2000 płyn do dezynfekcji w butelkach z rozpylaczem
o poj. 250ml
Etanolowy płyn do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji
rąk i skóry.
- potwierdzone bezpieczeństwo stosowania,
- wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone (3
godziny)
- zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy - inaktywacja
wirusa Polio w 1 minutę,
- działa bakteriobójczo (w tym na Tbc), grzybobójczo i
wirusobójczo (w tym HIV i HBV),
- wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone
- wykazuje skuteczne działanie nawet w obecności
zanieczyszczeń organicznych,
- dodatkiem substancji nawilżających, pielęgnuje i
zapobiega wysuszaniu skóry,
- nie pozostawia substancji chemicznych obciążających i
drażniących skórę,
- zalecany do częstego stosowania dla osób o
skłonnościach do alergii,
- nie utrudnia gojenia się ran,
- szybko i skutecznie odkaża skórę przed iniekcjami,
punkcjami i zabiegami chirurgicznymi,
- czysty mikrobiologicznie
4 - ułatwia zakładanie i przyleganie rękawic ochronnych,

szt.

150

Lysoformin 3000 (preparat do dezynfekcji) w butelkach o
poj. 1 l.
Preparat w koncentracie na bazie aldehydu glutarowego,
- do manualnej dezynfekcji i mycia narzędzi oraz
powierzchni.
- jednocześnie myje i dezynfekuje większość rodzajów
narzędzi oraz powierzchni
- działa bakteriobójczo ( w tym Tbc ) , grzybobójczo,
prątkobójczo i wirusobójczo
- zawiera substancje antykorozyjne, chroniące przed
korozją narzędzia
- nie uszkadza wyrobów wykonanych z tworzyw
sztucznych, szkła, gumy itp..
- łatwy do sporządzania roztworów roboczych i
ekonomiczny w użyciu
- wysoka stabilność nieużywanego roztworu roboczego zachowuje aktywność przez 14 dni
- nie pozostawia plam i osadu na dezynfekowanych
powierzchniach i przedmiotach
5

op

59

Sterisol Liquid Soap w saszetkach o poj. 700ml
Emulsja do częstego chirurguicznego i higienicznego
mycia rąk i ciała. Mikrobiologicznie czysta przez cały
okres użytkowania. Nie zawiera konserwantów,
substancji bakteriostatycznych i barwników.
- nie zawiera barwników
- delikatna, dla osób o skórze skłonnej do alergii
- produkt w jednorazowych, hermetycznych woreczkach
6 o pojemności 700 ml zakończone zaworem dozującym

op

60

AHD 2000 Sterisol - płyn do dezynfekcji rąk i skóry na
bazie etanolu w saszetkach 700 ml. Opis produktu: płyn
etanolowy do chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry, nie
zawierający konserwantów, substancji
bakteriostatycznych i barwników, wykazujący dzialanie
natychmiastowe i przedłużone (pow. 3 godzin),
posiadający pełne spektrum biobójcze, czysty
mikrobiologicznie dzięki specjalnemu zaworowi
uniemozliwiającemuzasysaniu do woreczka powietrza
wraz z mikroorganizmami, działający delikatnie na skórę,
nie pozostawiający substancji chemicznych
obciążajacych i i drażniących skórę, z dodatkiem
substancji nawilżających zapobiegających wysuszaniu się
7 skóry, produkt leczniczy.

op.

40
RAZEM:

Zadanie 6 środki dezynfekcyjne wskazane poniżej lub
równoważne z dostawa do Puław
MANUSAN - płyn dezynfekujący do chirurgicznego i
higiencznego mycia rąk
- wysoka aktywność przeciw tlenowym i beztlenowym
bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym oraz
grzybom.
- skutecznie działający na gronkowce
metocyklinowrażliwe MSSA i metocylinooporne (MRSA).
- inaktywuje szereg wirusów (w tym: HIV, HSV, RSV, VSV
i Rabies Virus).
- przedłużone działanie (do około 3 godzin),
- niszczy drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach
skóry, uwalniające się do rękawiczek podczas operacji
1 chirurgicznych.

op.

1
RAZEM:

Zadanie 7 środki dezynfekcyjne wskazane poniżej lub
równoważne z dostawą do Puław
1 Mucocit płyn dezyfekująco/myjący op. A 5 L

op.

3
RAZEM:

Zadanie 8 środki dezynfekcyjne wskazane poniżej lub
równowazne z dostawą do Puław
Halamid plyn do dezynfekcji przeciwko wirusom ptasiej
1 grypy podtyp A,op/5 l

op.

2
RAZEM:

Zadanie 9 środki dezynfekcyjne podane poniżej lub
równoważne z dostawa do Puław
Virkon Professional Tablets, 50 tabletek x 5g
- do dezynfekcji jaj, inkubatorów, odchowalników, a
także pomieszczeń hodowlanych, odzieży i sprzętu
- nieszkodliwy dla środowiska
- neutralizuje wszelkie znane szczepy wirusów i bakterii
takich jak ptasia grypa lub pryszczyca
1 - skuteczny w niskich temperaturach

op.

2
RAZEM:

Zadanie 10 odziez ochronna wskazana poniżej lub
równoważna z dostawą do Puław

1
2

3
4

Fartuch jednorazowy, bez rękawów, z PE. Wodoodporny.
Kolor biały. Op / 50 szt. Dostępny w ROTH Nr kat. KE83.1
op
fartuchy jednorazowe z PE, wodoszczelne, biały,
op/50szt (nr katalogowy: KE83.1)
opak.
Maski przeciw czątkom toksycznym Sekuroka komfort
FFP2, przeciw stałym i ciekłym cząstkom substancji
szkodliwych (nr katalogowy: N187.1)
op/20szt
Ochraniacze jednorazowe na buty, dł. ~35 cm., 100 szt.
(nr katalogowy: 1258.1)
op.

ochraniacze na buty, wodoodporne, z PP, antystatyczne,
5 dł ok 39 cm, op/25szt (nr katalogowy: A248.1)
6 Okulary ochronne Sekuroka (nr katalogowy: P099.1)
Rękawice chroniące przed zimnem ThermaStat, op/2
7 pary (nr katalogowy: EA80.1)
Rękawice nitrylowe Rotiprotect odporne na bromek
etydyny rozm. M, lekko pudrow., op/100 szt (nr
8 katalogowy: P781.1)

3
1

2
95

opak.

3

szt.

5

op

2

op

110

Rękawice nitrylowe Rotiprotect odporne na bromek
etydyny rozm. S, lekko pudrow., op. a 100 szt. (nr
9 katalogowy: P780.1)
Rękawice nitrylowe Rotiprotect odporne na bromek
etydyny rozm.L, lekko pudrow., op/100 szt (nr
10 katalogowy: P782.1)

op.

95

szt.

38

op.

1

op.

15

op.

7

Rękawiczki nitrylowe (rozmiar M) nie zawierają N-DEX,
14 bez przyspieszaczy,op/100 szt (nr katalogowy: Y416.1)

op.

5

Rękawiczki nitrylowe (rozmiar S) nie zawierają N-DEX,
15 bez przyspieszaczy,op/100 szt (nr katalogowy: Y415.1)
16 Zarękawki Sekuroka (nr katalogowy: KP24.1)

op.
op

5
7

op.

4

op.

1

Rękawice odporne na temperaturę - Sekuroka, rozm. 7
11 1/2, dł. 260 mm; op./1 para (nr katalogowy: 0138.1)
Rękawice winylowe Rotiprotect niepudrowane . Op /
100 szt. Rozm.S (6-7) ROTH nr kat. 6177.1 Rozm. M
12 ROTH nr kat. 6178.1 ( lub równoważne )
Rękawice z gumy butylowej Butoject Sekuroka,op/1 para
13 (nr katalogowy: K626.1)

Zarękawki przepuszczające powietrze Sekuroka z flizeliny
17 ze sciągaczem, 100 szt. (nr katalogowy: LH97.1)
Zatyczki ochronne do uszu LASER-TRAK - Sekuroka, z
bezpiecznym paskiem. Współczynnik SNR: 25 dB.
18 Op./para (nr katalogowy: P907.1)

RAZEM:
Zadanie 11 odziez ochronna wskazana poniżej lub
równowazna z dostawą do Puław
buty foliowe niebieska folia, naciągane na obuwie, z
1 gumką, 2G, 15x36 cm
buty foliowe z mocnej folii, wysokie, rozmiar
2 uniwerslany
3 czepek pielęgniarski niesterylny, JKT
czepek z włókniny płaski z gumką wokół brzegu, rozmiar
4 60 cm, 100 szt. w op. (nr katalogowy: 24630)

para

1100

para
szt

615
35

op.

61

Czepki jednorazowe. Wysokiej jakości, w formie beretu,
z elastycznym brzegiem, wykonane z bardzo cienkiej,
op.
5 przepuszczajcej powietrze i niestrzepiącej
Fartuch chirurgiczny z włókniny foliowanej od zewnątrz,,
niejałowy, mankiety zakończone bawełnianym
op.jedn
(10szt)
6 ściągaczem

2

44

7 fartuch jednorazowy uniwersalny z miękiej folii (JKT)
fartuch jednorazowy z włókniny, wiązany na troki, długi
8 rękaw ze ściagaczem

szt.

14

szt.

830

9 fartuch jednorazowy ze ściągaczami, nieprzemakalny

szt.

67

szt.
szt.

2130
14

op

7

szt.
op.

135
71

op.

120

fartuch jednorazowy, flizelinowy zabiegowy niesterylny,
10 zielony (rękawy zakończone ściągaczem, wiazany z tyłu)
11 fartuch z włókniny PP, jednorazowy , rozmiar XL
Fartuchy medyczne jednorazowe: fartuch
nieprzemakalny dwuwarstwowy (włóknina PP i folia PE),
12 z mankietem,kolor zielony Op/100szt
Kombinezony jednorazowe o gładkiej powierzchni,
13 antyelektrostatyczne, przewiewne ( model Classic Plus
14 maseczka jednorazowa, antypyłowa; op. 5 szt.
maseczki jednorazowe, z włókniny 2-warstwowa z
15 miękkimi gumkami na uszy

RAZEM:
Zadanie 12 odziez ochronna wskazana poniżej lub
równoważna z dostawą do Puław
Jednorazowy kombinezon ochronny cat.III typ 5&amp;6
1 PROTEC PLUS rozm. XL
Jednorazowy kombinezon ochronny cat.III typ 5&amp;6
2 PROTEC PLUS rozm. XXL

szt.

21

szt.

28
RAZEM:

Zadanie 13 odziez ochronna wskazana poniżej lub
równowazna z dostawa do Puław

Kombinezon Tyvek Classic Plus ze skarpetami model
CHA6 Opis:wewnętrzne szwy zaklejone taśmą w celu
zwiększenia szczelności, zamek błyskawiczny wykonany z
włókniny zakryty samoprzylepną patką ochronną,
gumka dopasowująca kaptur do twarzy zapewniająca
idealne przyleganie kaptura do maski twarzowej,
elastyczna pętelka na kciuk przymocowana do mankietu
rękawa, wklejona gumka w pasie zapewniająca
swobodę ruchów, skarpety szczelnie połączone z
nogawkami kombinezonu, przeznaczone do noszenia
1 wewnątrz obuwia ochronnego z cholewą lub bez.

szt.

128

Kombinezon TYVEK Industry, model CCF5;
Opis:Kombinezon ochronny z wewnętrznymi szwami,
wykonany z materiału nieuwalniającego włókien. Ma
właściwości antyelektrostatyczne według normy EN
1149-1. Kombinezon zabezpiecza procesy technologiczne
oraz produkty przed zanieczyszczeniem przez ludzi, bez
uszczerbku dla komfortu użytkownika. Dodatkowy opis:
kołnierz, szwy wewnętrzne, gumka w pasie, elastyczne
mankiety rękawów i nogawek, zamek błyskawiczny
wykonany z włókniny zakryty patką ochronną,
2 dodatkowy klin łączący nogawki.

szt.

14

Pokrowce na buty Tyvek model POBO wysokie z
podeszwą antypoślizgową (nr katalogowy: WH00) Opis:
Ochraniacze, pokrowce na obuwie długie z gumką u
góry, dodatkowo wiązane. Dodatkowy opis: wytrzymałe,
lekkie, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej,
bardzo odporne na przebijanie i rozdarcia,
antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepylące, wysokość
3 48 cm, długość 42 cm, jeden rozmiar.

szt.

14
RAZEM:

Zadanie 14 odziez ochronna wskazana poniżej z dostawa
do Puław

Buty jednorazowe długie z gumką, dł. 38 cm, wys. 53 cm,
1 op a' 25 par (nr katalogowy: 260649)

op

13
RAZEM:

Zadanie 15 odzież ochronna wskazana poniżej lub
równoważna z dostawa do Puław
Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy Foliodress
Comfort Perfect rozmiar L (op./28 szt.) (nr katalogowy:
1 992182)

op

2
RAZEM:

Zadanie 16 odzież ochronna wskazana poniżej lub
równoważna z dostawą do Zduńskiej Woli
Pokrowce na buty Tyvek model POBO wysokie z
podeszwą antypoślizgową (nr katalogowy: WH00) Opis:
Ochraniacze, pokrowce na obuwie długie z gumką u
góry, dodatkowo wiązane. Dodatkowy opis: wytrzymałe,
lekkie, przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej,
bardzo odporne na przebijanie i rozdarcia,
antyelektrostatyczne, pyłoszczelne i niepylące, wysokość
1 48 cm, długość 42 cm, jeden rozmiar.

szt.

280
RAZEM:

Zadanie 17 środki dezynfekcyjne wskazane poniżej lub
równoważne z dostawą do Puław
1 Clinafarm w butelkach o poj. 1l.

op.

1
RAZEM:

Zadanie 18 środki dezynfekcyjne wskazane poniżej lub
równoważne z dostawą do Puław
Spiriclens, sterilre spray IPA USP 70% v/v in water for
1 injection USP, opak. 360 ml, Adams Healthcare
Zadanie 19 odziez ochronna wskazana poniżej lub
równoważne z dostawą do Puław
Rękawice crx powderfree rozmiar 6-7,op/50 sztuk(nr
1 katalogowy: 0063)

op.

1

op.

2
RAZEM:

