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ZADANIE 1

1 Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji małych
powierzchni i sprzętu medycznego*

– spektrum działania:
* B- EN 13727
* F-EN 13624
* Tbc- EN 14348
* V- EN 14476

– gotowe do użycia, nasączone preparatem, 
wolne od alkoholi, fenoli, aldehydów

– nie wymagające spłukiwania
– kompatybilny do różnych rodzajów 

powierzchni ( różne tworzywa)
– przeznaczone do szybkiej dezynfekcji 

małych powierzchni, wyrobów medycznych,
sprzętu-w tym głowice USG, stetoskopy

– czas działania do 5 minuty
– rozmiar 20-25 cm na 13-25cm

– opakowanie pozwalające na wielokrotne 
otwieranie i zamykanie 100-200 chusteczek 1szt 250 000 sztuk

– opakowanie wkłady wymienne po 100-200 
chusteczek 1szt 350 000 sztuk

*oferowane preparaty nie mogą wymagać 
dodatkowych specjalnych środków ochrony osobistej
(np.specjalnych masek, specjalnych rtękawiczek, itp)



Zamawiający zastrzega sobie prawo w celu 
weryfikacji wiarygodności danych dotyczących 
oferowanych produktów zawartych w ofercie do 
zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie 
próbek oferowanego produktu pod rygorem 
odrzucenia oferty przedmiotów 

ZADANIE 2

1 Suche ścierki sporobójcze do powierzchni na 
bazie kwasu nadoctowego*

– spektrum działania:
* B- EN 13727 lub EN 14561
* F-EN 13624 lub EN 14562
* Tbc- EN 14348 lub EN 14563
* V- EN 14476
* S-EN 13704

– wolne od chloru, alkoholi, fenoli, 
aldehydów

– niewymagające spłukiwania
– kompatybilny do różnych rodzajów 

powierzchni (różne tworzywa)
– przeznaczone do szybkiej dezynfekcji 

powierzchni
– czas działania do 5 minuty
– rozmiar 20-25cm na 25-35cm 

1szt 12 500 sztuk

*oferowane preparaty nie mogą wymagać dodatkowych 
specjalnych środków ochrony osobistej (np.specjalnych 
masek, specjalnych rtękawiczek, itp)
Zamawiający zastrzega sobie prawo w celu weryfikacji 
wiarygodności danych dotyczących oferowanych produktów 
zawartych w ofercie do zażądania w wyznaczonym przez 
siebie terminie próbek oferowanego produktu pod rygorem 
odrzucenia oferty przedmiotów 



ZADANIE 3

1 Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do 
dezynfekcji małych powierzchni wrazliwych na 
działanie alkoholi, metodą przecierania; również w 
pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych;
nasączone roztworem opartym o 1-propanol i 
chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy; 
niezawierające aldehydów i alkiloamin; skuteczne 
w czasie od 1 min.na bakterie ( w tym MRSA, Tbc),
grzyby, wirusy Noro, Polyoma; w opakowaniach po
60 chusteczek z możliwością późniejszego 
uzupełnienia; gramatura chusteczki 60g/m2, 
wymiary 15,2x20cm, dopuszczone do dezynfekcji 
pomp infuzyjnych Perfusor oraz sprzętu 
elektronicznego niepozostawiajace smug, wyrób 
medyczny klasy II A.  *
Opakowanie typu tuba
Opakowanie typu wkład

1 op
1op

120 op
1000op

*oferowane preparaty nie mogą wymagać dodatkowych 
specjalnych środków ochrony osobistej (np.specjalnych 
masek, specjalnych rtękawiczek, itp)
Zamawiający zastrzega sobie prawo w celu weryfikacji 
wiarygodności danych dotyczących oferowanych produktów 
zawartych w ofercie do zażądania w wyznaczonym przez 
siebie terminie próbek oferowanego produktu pod rygorem 
odrzucenia oferty przedmiotów 

                      


