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FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY po zmianie z dnia 21.03.2016 r. 

 

Pakiet 4 - Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

Nazwa 

producenta* 

Nazwa 

handlowa/ 

numer 

katalogowy* 

1. 

Alkoholowy preparat do higienicznej 

i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci 

żelu na bazie alkoholu etylowego (co 

najmniej 70g/100g roztworu) i innej 

substancji czynnej, bez związków 

amoniowych i pochodnych chlorheksydyny. 

Spektrum działania: B (w tym Tbc 

i MRSA), F, V (działanie wirusobójcze 

do 90 sekund). 

Dezynfekcja higieniczna w 1minutę - HIV, 

HBV, HCV, H1N1, Vaccinia, Noro (MNV), 

Rota, efekt przedłużony do 3 godzin, 

pielęgnuje skórę, hipoalergiczny, 

przebadany dermatologicznie. 

Opakowanie: 0,5 litra, butelka pasująca do 

typowych medycznych dozowników 

łokciowych ściennych będących 

w posiadaniu Zamawiającego 

opakowanie 1 100 
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2. 

Alkoholowy preparat do higienicznej 

i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci 

żelu na bazie alkoholu etylowego 

(co najmniej 70g/100g roztworu) i innej 

substancji czynnej, bez związków 

amoniowych i pochodnych chlorheksydyny. 

Spektrum działania: B (w tym Tbc 

i MRSA), F, V (działanie wirusobójcze 

do 90 sekund). 

Dezynfekcja higieniczna w 1minutę - HIV, 

HBV, HCV, AH1N1, Vaccinia, Noro 

(MNV), Rota, efekt przedłużony do 3 

godzin, pielęgnuje skórę, hipoalergiczny, 

przebadany dermatologicznie. 

Opakowanie: 1 litr, butelka pasująca do 

typowych medycznych dozowników 

łokciowych ściennych będących 

w posiadaniu Zamawiającego 

opakowanie 300 
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3. 

Bezbarwny preparat alkoholowy do 

dezynfekcji skóry pacjenta przed pobraniem 

krwi oraz płynów ustrojowych, 

zastrzykami, punkcjami, biopsjami, 

opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. 

Preparat gotowy do użycia, zawierający 

minimum 3 substancje czynne oraz 

nadtlenek wodoru. Nie zawiera alkoholu 

etylowego, jodu i jego pochodnych, 

chlorheksydyny, związków amoniowych. 

Spectrum działania: B (w tym MRSA), F, 

Tbc, V (HIV, HBV, rota, adeno, herpes 

simplex, wirus grypy azjatyckiej). 

Dawkowanie: przed zastrzykami 

i pobraniem krwi 15 sekund. 

Produkt leczniczy. 

Opakowanie a 250 ml lub 350 ml 

z atomizerem 

litr 140 

 

   

  

Razem      

 

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw 

handlowych lub numerów katalogowych. 
 

 

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2016 r. 
 

 

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


