
Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 
 Produkty farmaceutyczne 

 
 
UWAGA: 
Dostarczone przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia produkty muszą: 
 

 być w opakowaniach fabrycznych 
 posiadać ważny termin przydatności do użytku MINIMUM 24 MIESIĄCE 

 

Część 1 

1. Płyn do dezynfekcji powierzchni i sprzętu Spray, pojemność 650 ml – 10 sztuk 
Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu o następującej specyfikacji: 
Szybko działający preparat dezynfekcyjny do sprzętu medycznego (foteli 
zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury medycznej a także szyb, 
pulpitów, parapetów, blatów, desek klozetowych, klamek, miejsc trudno 
dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie 
alkoholi. 

 bezaldehydowy preparat w spray'u do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
roztwór gotowy do użycia 

 szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA), Tbc, 
grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, 
Papova, Rota 

 preparat wolny od aldehydów 
 doskonała tolerancja przez użytkowników 
 posiada przyjemny zapach niezwykle 
 krótki czas działania 
 dobra tolerancja materiałowa 

SKŁAD: 
W 100 g jako substancje aktywne zawiera: 35,0 g 2-propanol, 25,0 g 1-propanol. 
0,375 g amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych o działaniu 
mikrobójczym (20%). 

2. Płyn do dezynfekcji powierzchni i sprzętu, pojemność kanister 5 litrów – 5 sztuk 
Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu o następującej specyfikacji: 



Szybko działający preparat dezynfekcyjny do sprzętu medycznego (foteli 
zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury medycznej a także szyb, 
pulpitów, parapetów, blatów, desek klozetowych, klamek, miejsc trudno 
dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie 
alkoholi. 

 bezaldehydowy preparat w spray'u do szybkiej dezynfekcji powierzchni 
roztwór gotowy do użycia 

 szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA), Tbc, 
grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, 
Papova, Rota 

 preparat wolny od aldehydów 
 doskonała tolerancja przez użytkowników 
 posiada przyjemny zapach niezwykle 
 krótki czas działania 
 dobra tolerancja materiałowa 

SKŁAD: 
W 100 g jako substancje aktywne zawiera: 35,0 g 2-propanol, 25,0 g 1-propanol. 
0,375 g amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych o działaniu 
mikrobójczym (20%). 

3. Płyn do dezynfekcji dłoni - butelka  z atomizerem, pojemność 350 ml – 6 sztuk 
Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu o następującej specyfikacji: 
Produkt złożony, zawierający substancje czynne o udowodnionej skuteczności 
klinicznej. Produkt skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom 
(włącznie z  prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, 
Herpes, Rota, Adeno. Skinsept pur odkaża i odtłuszcza skórę. Preparat jest 
autosterylny (Patent Europejski nr 0016319). Preparat do odkażania skóry przed 
iniekcjami, punkcjami i zabiegami 
 

 szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów, występujących na 
powierzchni skóry: bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA) oraz 
grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno) 

 szybkie i skuteczne działanie 
 alkohole jako substancje czynne gwarantują: skuteczne odkażanie o 

przedłużonym czasie działania, brak pozostałości na skórze, odtłuszczenie 
skóry, szybkie schnięcie preparatu 

 bezbarwny 
 nie zawiera jodu 
 autosterylny (Patent Europejski) 



 Świadectwo Re-rejestracji MZ nr 10728/M/96 
 
Skład 100 g roztworu zawiera: 
Substancja czynna: 
46,0 g etanolu (96% zdenaturowany) 
27,0 g alkoholu izopropylowego 
1,0 g alkoholu benzylowego. 
Substancje pomocnicze:  nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. 

4. Płyn do dezynfekcji dłoni –kanister pojemność 5 lub 6 litrów – 2 sztuki 
Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu o następującej specyfikacji: 
Produkt złożony, zawierający substancje czynne o udowodnionej skuteczności 
klinicznej. Produkt skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom 
(włącznie z  prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, 
Herpes, Rota, Adeno. Skinsept pur odkaża i odtłuszcza skórę. Preparat jest 
autosterylny (Patent Europejski nr 0016319).  Preparat do odkażania skóry przed 
iniekcjami, punkcjami i zabiegami 

 szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów, występujących na 
powierzchni skóry: bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA) oraz 
grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno) 

 szybkie i skuteczne działanie 
 alkohole jako substancje czynne gwarantują: skuteczne odkażanie o 

przedłużonym czasie działania, brak pozostałości na skórze, odtłuszczenie 
skóry, szybkie schnięcie preparatu 

 bezbarwny 
 nie zawiera jodu 
 autosterylny (Patent Europejski) 
 Świadectwo Re-rejestracji MZ nr 10728/M/96 

 
Skład 100 g roztworu zawiera: 
Substancja czynna: 
46,0 g etanolu (96% zdenaturowany) 
27,0 g alkoholu izopropylowego 
1,0 g alkoholu benzylowego. 
Substancje pomocnicze:  nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. 

 
 
 



Część 2 

1. Bezalkoholowy płyn do bezbolesnego odkażania ran z atomizerem, pojemność 250 
ml – 4 sztuki 
Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu o następującej specyfikacji: 
Przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, 
błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach 
diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, 
geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.: 

 przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych, 
 przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych owrzodzeń żylnych, 
 przy płukaniu otwartych ropni okołoodbytniczych, zakażonych krwiaków 

itp.,  
 przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych, w obrębie narządów rodnych 

kobiety i mężczyzny np. zapalenie pochwy i żołędzi prącia mężczyzny, 
 przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym, przy 

cewnikowaniu, 
 przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi, 
 przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie, 
 do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy przed założeniem 

wkładki wewnątrzmacicznej, 
 przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem, 
 przed badaniami andrologicznymi, w pediatrii, 
 do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zęba. 

Bezalkoholowy płyn do bezbolesnego odkażania ran, błon śluzowych i 
skóry.Cechuje się szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej.  Działa 
bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Skuteczność mikrobiologiczna 
potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas 
vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex). 
Skład: 
100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,10 g, 
fenoksyetanol 2,00 g, substancje dodatkowe: kokamidopropylobetaina(roztwór 
30%*), sodu d-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek,woda oczyszczona ad 
100,00 g. 
*octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego (0,30 g),sodu chlorek 
(0,05 g), woda (0,65 g). 
 
 



Część 3 
 

1. Żel do ultrasonografii 500 ml – 25 sztuk 
Przeźroczysty, przeznaczony do diagnostyki ultrasonograficznej. Umożliwia 
prawidłowy i niezbędny do wykonania zabiegu kontakt głowicy ze skórą i 
prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków. Żel wykonany jest na bazie wody, nie 
zawiera soli mineralnych oraz innych substancji, które mogłyby niekorzystnie 
wpływać na żywotność głowicy ultrasonograficznej. Wykazuje wysoką odporność 
na wysychanie, posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą 
przyczepność żelu i brak spływania podczas badania oraz neutralny odczyn pH.  
Żel wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania ze skórą badanego i 
ubraniem), a także posiada niską tłumienność dla fal ultradźwiękowych. 
 

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 
 
UWAGA: 
Dostarczone przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia produkty muszą: 
 

 być w opakowaniach fabrycznych 
 

Część 4 
 

1. Rękawiczki winylowe bezpudrowe S, opakowanie 100 sztuk – 30 opakowań 
2. Rękawiczki lateksowe bezpudrowe S, opakowanie 100 sztuk - 30 opakowań 
3. Rękawiczki lateksowe pudrowane S, opakowanie 100 sztuk – 5 opakowań 
4. Maseczki jednorazowe, opakowanie 50 sztuk – 20 opakowań 

Część 5 

1. Podkład włókninowy dwuwarstwowy rozmiar 60 cm x 50 m, rolka – 40 rolek 

Część 6 

1. Kompresy gazowe 10 x 10 cm, opakowanie 100 sztuk – 15 opakowań 
Kompresy wykonane są z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą 
bezchlorową. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów 
składane są do wewnątrz, co wyklucza ryzyko wysnucia się luźnych nitek. 
Cechy: 
- 10 x 10 cm 
- 13-nitkowe 



- 8-warstwowe 
- niejałowe - po sterylizacji używane do celów operacyjnych i ambulatoryjnych; 
pakowane w torebki papierowe 
- do stosowania po wyjałowieniu, zaleca się sterylizować parą wodną w procesie 
zwalidowanym. 

 

Część 7 

1. Igła BD Vacutainer®Flashback do pobierania krwi 0,8 – 100 sztuk 
2. Igła BD Vacutainer®Flashback do pobierania krwi 0,7 – 100 sztuk 
3. Uchwyt BD Vacutainer®jednorazowego użytku – 250 sztuk 

 

Część 8 

1. Cewnik wewnętrzny Foleya silikonowany 2-drożny z balonem, zaworem Luer, 
jałowy. Rozmiar CH 14/ CH16 – 200 sztuk 

2. Zatyczki jałowe do cewnika – 200 sztuk 
3. Zgłębnik żołądkowy – 100 sztuk 
4. Worki do stomii jednoczęściowe  o małej średnicy  otworu dla stomii – 50 sztuk 
5. Worki do stomii dwuczęściowe – 20 sztuk 
6. Zestawy jednorazowe do enemy – 100 sztuk 
7. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  rozmiar 10 – 40 sztuk 

 

Część 9 

1. Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego  z rękawiczkami w rozmiarze M – 50 
sztuk: 

- Serweta podfoliowana 45-50cm x 60-75cm, - 1szt, 
- Serweta podfoliowana 45-50cm x 60-75cm, otwór 5-10cm z rozcięciem, - 1szt, 
- Pęseta plastikowa - 1szt, 
- Kleszczyki plastikowe typu Kocher - 1szt, 
- Kompresy gazowe 17nitek, 8warstw, 7,5cmx7,5cm – 5 szt, 2200 zestawów 
- Tupfery kule 17nitek, 20cmx20cm - 5szt, 
- Miseczka plastikowa z miarką poj. 100 - 120 ml - 1szt, 
- Rękawiczki nitrylowe rozmiar - M - 2szt 
- Strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml - 1szt, 
- Jednorazowy aplikator z żelem poślizgowym który zawiera 2% środka znieczulającego: 
Lidokaina i 0,05% środka antyseptycznego - chlorhexidine, przeznaczony do podawania 
docewkowego dla osoby dorosłej. 



2. Jednorazowy aplikator z żelem poślizgowym który zawiera 2% środka 
znieczulającego - Lidokaina i 0,05% środka antyseptycznego - chlorhexidine, 
przeznaczony do podawania docewkowego dla osoby dorosłej – 100 sztuk 

 

Część 10 

1. Czepki chirurgiczne z włókniny typu beret kolor zielony (100szt w 1op) – 2 
opakowania 

2. Fartuch foliowy przedni- zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki (100szt w 
1op) – 2 opakowania 

3. Maseczki ochronne, jednorazowe, z gumką,  minimum 1-warstwowe, 
niejałowe(100szt w 1op) – 10 opakowań 
 
 

Część 11 

1. Serwety chirurgiczne z włókniny celulozowej laminowanej folią PE, chłonne - 
nieprzemakalne dwuwarstwowe jałowe 50x70 – 200 sztuk 

2. Serweta pod pośladki z torbą – 100 sztuk 
Serweta pod pośladki z torbą wykorzystywana jest w trakcie porodu. Zbiera i izoluje 
płyny ustrojowe. Ułatwia utrzymanie bezpieczeństwa i czystości na Sali porodowej. 
Oszczędza czas pracy personelowi medycznemu. Dodatkowo pomaga w zbieraniu i 
uzupełnianiu informacji związanych z porodem do dokumentacji 
medycznej. 

 matowy materiał wykonania serwety sprawia, że produkt nie ślizga się i chroni 
łóżko przed zabrudzeniem, 

 dla ułatwienie pracy, posiada oznaczenie prawej i lewej strony produktu, 
 miękka włóknina pod pośladkami, zwiększa komfort rodzącej, 
 torba zaprojektowana w kształcie trójkąta, zapewnia optymalne zbieranie 

płynów, 
 gruba, mocna folia, dzięki której worek nie przepuszcza płynów i nie rozrywa się, 
 posiada giętki pasek pozwalający na rozszerzenie i utrzymanie worka w pożądanej 

szerokości, 
 posiada oznaczenie pojemności do 2500 ml, które pozwala na precyzyjne 

określenie ilości zebranych płynów i wpisanie jej do 
dokumentacji medycznej, 

  posiadazawiera zawór, pozwalający na opróżnienie torby z płynów,  foliowe sito, 
dzięki któremu płyny są oddzielane od ciał stałych, co powoduje łatwe opróżnianie 
worka z płynów i niweluje ryzyko zapchania się zaworu, 

 dedykowany rozmiar 70/90*110 cm, jest odpowiedni przy każdym porodzie, 



 na opakowaniu znajdują się naklejki z identyfikatorem serii i datą ważności, które 
mogą zostać wklejone do dokumentacji medycznej przebiegu porodu 

 produkt sterylny, zapewnia podwyższone bezpieczeństwo stosowania, 
 nie zawiera lateksu, dzięki czemu nie uczula, 
 pakowane pojedynczo. 

 

Część 12 

1. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ( aparat do kroplówki) – 300 sztuk 
 
 

Część 13 

1. Fartuchy  chirurgiczne XL,  jałowe z fizeliny – 80 sztuk 

Fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku, jałowy, wiązany z tyłu. Wykonany z 
włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m², zapewniającej optymalną ochronę i 
komfort noszenia. Dobry wybór do krótkich zabiegów z małą ilością płynów. Pakowane 
pojedynczo w papierowo-foliowych opakowaniach,  

 

Część 14 

1. Kompresy gazowy niejałowe 17 nitkowe, 10cmx10cm / 100 szt -1op – 15 opakowań 
2. Kompresy gazowe niejałowe  17 nitkowe, 7,5cmx7,5cm /100 szt - 1op – 20 

opakowań 
3. Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 5cmx5cm / 100 szt - 1 op – 20 opakowań 
4. Kompresy jałowe 17 nitkowe, 10x10 / 25x2 szt -1op/     Do ogólnego opatrywania 

ran przy zabiegach ambulatoryjnych i stacjo-narnych – 10 opakowań 
Charakterystyka: 

    Kompresy z włókniny, 4-warstwowe; 
    Bardzo chłonne, miękkie, dobrze przepuszczają powietrze; 
    Nie zawierają środków wiążących ani wybielaczy optycznych 
    (włóknina jest wiązana czysto mechanicznie); 

    Jałowe i niejałowe, w różnych rozmiarach. 
5. Kompresy jałowe 17 nitkowe, 5x5 / 25x2 szt 1op/     Do ogólnego opatrywania ran 

przy zabiegach ambulatoryjnych i stacjo-narnych – 30 opakowań 
Charakterystyka: 

    Kompresy z włókniny, 4-warstwowe; 
    Bardzo chłonne, miękkie, dobrze przepuszczają powietrze; 
    Nie zawierają środków wiążących ani wybielaczy optycznych 
    (włóknina jest wiązana czysto mechanicznie); 



    Jałowe i niejałowe, w różnych rozmiarach. 
6. Kompresy jałowe 17 nitkowe, 7,5x7,5 / 25x2 szt 1op/     Do ogólnego opatrywania 

ran przy zabiegach ambulatoryjnych i stacjonarnych – 20 opakowań 
Charakterystyka: 

    Kompresy z włókniny, 4-warstwowe; 
    Bardzo chłonne, miękkie, dobrze przepuszczają powietrze; 
    Nie zawierają środków wiążących ani wybielaczy optycznych 
    (włóknina jest wiązana czysto mechanicznie); 

    Jałowe i niejałowe, w różnych rozmiarach. 
 

Część 15 

1. Rękawiczki lateksowe jałowe bezpudrowe roz. 8 / 50 par w opakowaniu – 10 
opakowań 

2. Rękawiczki lateksowe jałowe  bezpudrowe roz. 7,5/ 50 par w opakowaniu – 10 
opakowań 

3. Rękawiczki lateksowe jałowe  bezpudrowe roz. 7/ 50 par w opakowaniu – 10 
opakowań 

 
Część 16 

 
1. Strzykawki luer jednorazowego użytku dwuczęściowa 10ml /100 szt- 1op – 2 

opakowania 
2. Strzykawki luer jednorazowego użytku dwuczęściowa 5ml /100 szt- 1op – 3 

opakowania 
3. Strzykawki luer jednorazowego użytku dwuczęściowa 2ml /100 szt- 1op – 5 

opakowań 
4. Strzykawka tuberkulinowa  1ml z igłą 0,45x13  /100 szt - 1op – 2 opakowania 

 
 

Część 17 

 
1. Podstawowy Zestaw do Zmiany Opatrunku – 40 opakowań 
Opakowanie zawiera: 

Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm, 30g, 4-warstwowe - 2szt. 
Tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20cm - 6szt. 

    Pęsety plastikowe - 2szt.  
2. Zacisk jednorazowy do pępowiny jałowy – 200 sztuk 
Jałowy zacisk do pępowiny stosowany po porodzie. Jednorazowy, wykonany z 
plastiku. 

 



 
Część 18 

1. Opatrunek jałowy . 8cm x 6cm op. 50 szt w op  z wycięciem do mocowania kaniuli 
– 4 opakowania 

Zastosowanie: 
Do stabilnego mocowania kaniul. 
Charakterystyka: 
 Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul; 
 Niezwykle miękka włóknina przepuszcza powietrze i parę wodną; 
 Hipoalergiczny klej nie wywołuje uczuleń nawet przy dłuższym pozostawaniu  

opatrunku na ranie; 
 Zaokrąglone rogi zapobiegają uciążliwemu zwijaniu się włókniny; 
 Niezawodna ochrona przed zanieczyszczeniami dzięki obwodowo rozmieszczonej, 

szczelnie zamykającej opatrunek warstwie przylepnej; 
 Dodatkowo miejsce wkłucia jest zabezpieczone przy pomocy poduszeczki  

wyściełającej, która chroni pacjenta przed uciskiem spowodowanym przez kaniulę  
lub może być zastosowana jako tupferek; 

 W opakowaniach jałowych po 1 szt. 

 
2. Przylepiec do mocowania opatrunków    10cm x 10m op. 1 rolka – 3 opakowania                                                                                                                 

Do mocowania i pokrywania całej powierzchni opatrunku; idealny do mocowania 
opatrunków na stawach, zaokrąglonych i stożkowatych częś-ciach ciała; 
do mocowania instrumen-tów pomiarowych, sond, cewników itp. 
Charakterystyka: 

      Ekonomiczna wersja przylepca Omnifix elastic; 
  Zachowuje znakomite właściwości przylepca Omnifix elastic przy zastosowaniu    
  bardziej ekonomicznych surowców. 
 

 

Część 19 

1. Pojemnik na odpady medyczne to produkt przeznaczony na utylizację 
niebezpiecznych odpadów zakaźnych tj. odpadów zawierających żywe 
mikroorganizmy lub ich toksyny, wywołujących choroby człowieka lub innych 
żywych organizmów. Produkt wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze 



czerwonym, w komplecie z pokrywką. Zaopatrzone są w etykietę z 
międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania – 40 sztuk 
Zastosowanie: pojemnik przeznaczony na utylizację odpadów zakaźnych. 
Specyfikacja: materiał: tworzywo sztuczne,pojemność: 1 l, średnica otworu:  około 
13 cm kolor: czerwony. Opakowanie: 1 szt. 

2. Pojemnik do przechowywania  z pokrywą mocowaną na uchwyty  14 L – 10 sztuk 
Pojemnik plastikowy do przechowywania rzeczy, z uchwytami do mocowania 
pokrywy. 

 


