
L.p. Przedmiot zamówienia
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1
Testy do kontroli sterylizacji parowej Kl.4 w formie paska

podwójnie dzielonego op.500 szt.
6 op.

2
Testy paskowe do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu kl.4

w formie paska podwójnie dzielonego op. 500 szt.
2 op.

3 Testy Bovi-Dick w formie gotowego pakietu 600 szt.

4
Taśma kontrolna ze wskaźnikiem kontrolnym do sterylizacji

parowej, rolka 50 m x 1,9 cm
35 szt.

5
Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji parowej, odczyt

po 24 godz. op.100 szt.
6 op.

6
Ampułkowy test biologiczny do sterylizacji tlenkiem etylenu,

odczyt po 48 godz. op.100 szt.
2 op.

7

Test kontrolny skuteczności i mycia w myjkach-

dezynfekatorach symulujący przeguby narzędzi

chirurgicznych, test typu STF LOAD-CHECK op.100 szt.

6 op.

8
Etykiety do kontenera typu Vagner ze wskaźnikiem

sterylizacji parowej op. 500 szt.
20 op.

9
Plomby do kontenerów typu Vagner, plastikowe, kolor

zielony op. 500 szt.
2 op.

10
Plomby do kontenerów typu Aesculaf, plastikowe, kolor

niebieski op. 500 szt.
4 op.

11
Taśma kontrolna ze wskaźnikiem kontrolnym do sterylizacji

tlenkiem etylenu, rolka 50 m x 1,9 cm
5 szt.

12
Test kontrolny do dezynfekcji termicznej (10 min. 93ºC) w

myjniach - dezynfekatorach, op.100 szt.
6 op.

13 Test kontrolny zgrzewu do zgrzewarek, op.250 szt. 3 op.

14

Etykiety 3-rzędowe, dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem

sterylizacji parą wodną do metkownic firmy gke zgodnie z

normą EN ISO 11140-1 klasa 1 (op.12 rolek po 750 etykiet)

4 op.

15 Naboje gazowe do sterylizacji 4-134 36 szt.
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16

Integrator parowy, z przesuwalną substancją wskaźnikową ,

test kl.5, kompatybilny z przyrządem testowym procesu,

oznaczenie normykaźniku op.100 szt.

25 op.

17
Poz. 17 w zestawie przerząd testowy procesu PCD (na

1000 cykli) do każdego 1000 testów
2 szt.

18

Papier krepowany, biodegradowalny, pozbawiony chloru, o

okresie utrzymania jałowości wynoszącym 180 dni,

potwierdzone ceftyfikatem, zgodny z normą PN EN 868 ISO

11607, wymiar 75x75 op. 250 szt.

16 op.

19

Papier krepowany, biodegradowalny, pozbawiony chloru, o

okresie utrzymania jałowości wynoszącym 180 dni,

potwierdzone ceftyfikatem, zgodny z normą PN EN 868 ISO

11607, wymiar 100x100 op. 250 szt.

10 op.

20
Taśma barwiąca do zgrzewarki Hawo - 13 mm,

kompatybilna ze zgrzewarką rotacyjną Hawo hm 800 DC
18 szt.

RAZEM


