
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia                        oznaczenie sprawy TP-12/2021

lp Opis preparatu
wielkość 

opakowania

Wykonawca nr 1 

MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Wschodnia 5A,                  

62-080 Swadzim

Wykonawca nr 2             

MEDI-SEPT SPÓŁKA                 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Konopnica 159 C                

21-030 Motycz 

Wykonawca nr 3      

SCHULKE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Al. Jerozolimskie 132           

02-305 Warszawa

Wykonawca nr 4                

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

MEDYCZNEGO "CEZAL" 

SPÓŁKA AKCYJNA -  Widna 4, 

50-543 Wrocław

Wykonawca nr 5 

Biachem Sp. z o.o. 

Sowlany, ul. Alejkowa 

21 lok. B9                                      

15-528 Białystok 

Wykonawca nr 6 BIALMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-546 Warszawa, ul. 

Kazimierzowska 46/48 35

Wykonawca nr 7 "MEDILAB" 

FIRMA WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                   

ul. Niedźwiedzia 60,                            

15-531 Białystok

Wykonawca nr 8      

TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

1

DEZYNFEKCJA RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny płyn, gotowy do użycia

- zarejestrowany jako produkt leczniczy

substancje czynne: 

- oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol

spektrum działania:

- bakterie (łącznie z Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis)

- grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis)

- wirusy (HIV, HBV, HSV)

butelka 50 ml 

z atomizerem
812,70 zł

1a

DEZYNFEKCJA RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny płyn, gotowy do użycia

- zarejestrowany jako produkt leczniczy

substancje czynne: 

- oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol

spektrum działania:

- bakterie (łącznie z Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis)

- grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis)

- wirusy (HIV, HBV, HSV)

butelka 250 ml 

z atomizerem
6 615,00 zł

1b

DEZYNFEKCJA RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny płyn, gotowy do użycia

- zarejestrowany jako produkt leczniczy

substancje czynne: 

- oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol

spektrum działania:

- bakterie (łącznie z Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis)

- grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis)

- wirusy (HIV, HBV, HSV)

butelka 1000 ml 

+ 

spryskiwacz do 

butelki

22 842,00 zł

2

MYCIE I PIELĘGNACJA SKÓRY (RĘKAWICE)

postać i cechy preparatu:

- Jednorazowe, nasączone rękawice

- bez konieczności użycia wody

substancje czynne: 

- oktenidyny dichlorowodorek

10 szt. rękawic 94,71 zł 221,40 zł

3

OPATRUNEK W ŻELU

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny żel, zapewniający wilgotne otoczenie dla gojącej się rany

substancje czynne: 

- oktenidyny dichlorowodorek

20 ml 972,00 zł 1,080.00 zł

1
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15-528 Białystok 
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FIRMA WYTWÓRCZO 
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OGRANICZONĄ 
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ul. Niedźwiedzia 60,                            
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TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 
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59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

3a

OPATRUNEK W ŻELU

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny żel, zapewniający wilgotne otoczenie dla gojącej się rany

substancje czynne: 

- oktenidyny dichlorowodorek

250 ml 15 292,80 zł 22 878, 00 zł

4

IRYGACJA RAN

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny, sterylny płyn

substancje czynne: 

- oktenidyny dichlorowodorek

350 ml 1 144,80 zł

5

DEZYNFEKCJA SKÓRY

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny płyn, autosterylny, gotowy do użycia

- do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi

- zarejestrowany jako produkt leczniczy z możliowścią stosowania u niemowląt 

substancje czynne: 

- 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol, nadtlenek wodoru

spektrum działania:

- bakterie (w tym TBC i MRSA) 

- grzyby

- wirusy (HBV, HIV-1, HSV, Adeno typ 2, Rota, wirus grypy azjatyckiej)

butelka 250 ml 

z atomizerem
3 611,52 zł

5a

DEZYNFEKCJA SKÓRY

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny płyn, autosterylny, gotowy do użycia

- do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi

- zarejestrowany jako produkt leczniczy z możliowścią stosowania u niemowląt 

substancje czynne: 

- 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol, nadtlenek wodoru

spektrum działania:

- bakterie (w tym TBC i MRSA) 

- grzyby

- wirusy (HBV, HIV-1, HSV, Adeno typ 2, Rota, wirus grypy azjatyckiej)

butelka 1000 ml 2 308,61 zł

6

DEZYNFEKCJA SKÓRY (PREPARAT BARWIONY)

postać i cechy preparatu:

- czerwony płyn, autosterylny, gotowy do użycia

- do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi

- zarejestrowany jako produkt leczniczy

substancje czynne: 

- etanol, izopropanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru

spektrum działania:

- bakterie (w tym TBC i MRSA) 

- grzyby

- wirusy (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno)

butelka 350 ml 

z rozpylaczem
 87,70 zł

6a

DEZYNFEKCJA SKÓRY (PREPARAT BARWIONY)

postać i cechy preparatu:

- czerwony płyn, autosterylny, gotowy do użycia

- do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi

- zarejestrowany jako produkt leczniczy

Kompatybilny z pozycją nr 6 (produkt tego samego producenta)

substancje czynne: 

- etanol, izopropanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru

spektrum działania:

- bakterie (w tym TBC i MRSA) 

- grzyby

- wirusy (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno)

butelka 1000 ml  2 667,60 zł

7

DEZYNFEKCJA BŁON ŚLUZOWYCH ORAZ GRANICZĄCEJ Z NIMI SKÓRY

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny płyn, autosterylny, gotowy do użycia

- do dezynfekcji  błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami

  ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego

- zarejestrowany jako produkt leczniczy  

substancje czynne: 

- etanol, nadtlenek wodoru, dwuglukonian chlorheksydyny, kwas mlekowy

spektrum działania:

- bakterie

- grzyby

- pierwotniaki

- wirusy (HBV, HIV, HSV)

butelka 500 ml 2 225,66 zł

2
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FIRMA WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
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ul. Niedźwiedzia 60,                            

15-531 Białystok

Wykonawca nr 8      

TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

8

DEZYNFEKCJA RĄK (HIGIENICZNA I CHIRURGICZNA)

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny płyn,  gotowy do użycia

- bez barwników i substancji zapachowych (może być stosowany przez alergików)

- potwierdzenie w badaniach, że produkt ma ograniczony zakres aktywności wirusobójczej 

(aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych oraz norowirusa, wirusa adeno i 

rotawirusa)

- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 1 

substancje czynne: 

- 2-propanol (75 g/100 g), dekspantenol, etylheksyglicerol LUB 2-propanol (79,91 g/100 g), 2-

fenoksyetanol

spektrum działania — czas oddziaływania:

- higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) — 30 sekund (3 ml)

- chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) — 90 sekund

- bakterie (EN 13727) w tym Tbc (EN 14348)  — 30 sekund

- drożdżaki (EN 13624) — 30 sekund

- wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV i HIV)— 15 sekund

- ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476) — 2 minuty

butelka 500 ml

+ 

pompka do butelki 

500 ml

(w ilości 25%)

                        86 400,00 zł 103 788,00 zł 133 056,00 zł 132 300,00 zł

8a

UCHWYT NA ŁÓŻKO DO BUTELKI

postać i cechy:

- wykonany z metalu

- kompatybilny z pozycją nr 8 (produkt tego samego producenta)

Dozownik na łóżko 

do butelki 500 ml
                          648,00 zł 61,50 zł 1 230,00 zł 615,00 zł

9

DEZYNFEKCJA RĄK (HIGIENICZNA I CHIRURGICZNA)

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny żel ,  gotowy do użycia

- bez barwników i substancji zapachowych (może być stosowany przez alergików)

- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 1 

substancje czynne: 

- 2-propanol (75 g/100 g), dekspantenol, etylheksyglicerol LUB etanol (75 g/100 g)

spektrum działania — czas oddziaływania:

- higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) — 30 sekund (3 ml)

- chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) — 90 sekund

- bakterie (EN 13727) w tym Tbc (EN 14348)  — 30 sekund

- drożdżaki (EN 13624) — 30 sekund

- wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV i HIV)— 60 sekund

- ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476) — 2 minuty

butelka 500 ml

+ 

pompka do butelki 

500 ml

(w ilości 25%)

                     38 880,00 zł 49 523,40 zł 49 086,00 zł 46 170,00 zł

10

MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

postać i cechy preparatu:

- łatwo rozpuszczalny w wodzie proszek o przyjemnym zapachu

- możliwość stosowania do sprzętów wykonanych z z gumy, szkła, tworzyw sztucznych i 

metalu

- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 2

substancje czynne: 

- pentapotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczan)

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie  — 15 minut (roztwór 2%)

- grzyby  — 15 minut (roztwór 2%)

- wirusy (w tym HIV, HBV)  — 15 minut (roztwór 2%)

torebka 200 g 96,77 zł  

11

MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI (PREPARAT CHLOROWY)

postać i cechy preparatu:

- musujące, łatworozpuszczalne w wodzie o temp. pokojowej tabletki o masie 4,1 g każda

- skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych

- możliwość dezynfekcji poprzez zanurzenie sprzętu, który nie jest zanieczyszczony substancją 

organiczną

- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 2, 4

substancje czynne: 

- troklozen sodu

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie  (w tym Tbc) — 15 minut (1000 ppm akt. chloru)

- grzyby —15 minut (1000 ppm akt. chloru)

- wirusy (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio) — 5 minut (1000 ppm akt. chloru)

- plamy krwi, wydaliny, wydzieliny (bakterie w tym Tbc, grzyby, wirusy)   — 15 minut (10000 

ppm akt. chloru)

pojemnik 150 

tabletek
10 402,56 zł                                3 888,00 zł 

3
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12

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI (PREPARAT CHLOROWY) 

postać i cechy preparatu:

- granulki

- do zasypywania plam krwi, wydalin, wydzielin

- zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 2

substancje czynne: 

- troklozen sodu, kwaśny węglan sodu

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie  (w tym Tbc) — 2 minuty

- grzyby — 2 minuty

- wirusy — 2 minuty

pojemnik 500 g 23 950,08 zł

13

MYCIE RĄK I CIAŁA (HIGIENICZNE I CHIRURGICZNE)

postać i cechy preparatu:

- syntetyczny płyn niezawierający mydła o pH 5,0

- przebadany pod względem dermatologicznym

- zarejestrowany jako kosmetyk

składniki: 

- kokamidopropylobetaina

butelka 500 ml                        7 776,00 zł    19 837,44 zł 13 062,60 zł

13a

MYCIE RĄK I CIAŁA (HIGIENICZNE I CHIRURGICZNE)

postać i cechy preparatu:

- syntetyczny płyn niezawierający mydła o pH 5,0

- przebadany pod względem dermatologicznym

- zarejestrowany jako kosmetyk

- kompatybilny z pozycją nr 13 (produkt tego samego producenta)

składniki: 

- kokamidopropylobetaina

kanister 6000 ml                        2 721,60 zł 4 380,77 zł 3 985,20 zł

14

MYCIE CIAŁA DZIECI

postać i cechy preparatu:

- delikatna pianka o pH ok. 5,0

- możliwość stosowania u noworodków od 1-go dnia życia (opinia IMiD w Warszawie)

- nie zawiera barwników ani substancji zapachowych

- przebadany pod względem dermatologicznym

- zarejestrowana jako kosmetyk

składniki: 

- alkilopoliglukozyd

butelka 400 ml  

z dodatkową

ręczną pompką

(do każdej butelki)

619,92 zł

15

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA SKÓRY

postać i cechy preparatu:

- delikatna pianka przeznaczona do skóry zanieczyszczonej wydalinami

- bez konieczności użycia wody

- zarejestrowana jako kosmetyk

składniki: 

- alkohol benzylowy, alkohol fenyloetylowy,wodorotlenek potasu, kwas mlekowy, substancje 

o własciwościach natłuszczających

pojemnik 500 ml 6 632,16 zł

4
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Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

16

REGENERACJA SKÓRY

postać i cechy preparatu:

- krem do stosowania na skórę wokół rany i naskórek w fazie epitelizacji

- przeznaczony dla pacjentów z nietrzymaniem moczu (redukuje nieprzyjemne zapachy)

- zarejestrowany jako kosmetyk

składniki: 

- pantenol, bisabol, wazelina, chlorowodorek oktenidyny

tubka 50 ml 467,40 zł

17

REGENERACJA SKÓRY

postać i cechy preparatu:

- emulsja typu olej w wodzie (O/W) do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry

- szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki

- posiada przyjemny delikatny zapach

- przebadany pod względem dermatologicznym

- zarejestrowana jako kosmetyk

składniki: 

- parafina ciekła, olejek z oliwki europejskiej, gliceryna, pantenol lub tokoferol

butelka 500 ml 

z pompką
                       1 890,00 zł 2 293,95 zł 4 821,60 zł 3 075,00 zł

18

REGENERACJA SKÓRY

postać i cechy preparatu:

- emulsja typu olej w wodzie (W/O) do pielęgnacji pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej 

skóry rąk 

- intensywnie natłuszczająca

- szybko wchłania się przez skórę oraz zwiększa jej nawilżenie i elastyczność

- przebadany pod względem dermatologicznym

- zarejestrowana jako kosmetyk

składniki: 

- parafina ciekła, gliceryna, tokoferol

butelka 500 ml 

+ dodatkowa

pompka dozująca

19

DEZYNFEKCJA I MYCIE POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH (AKTYWNY TLEN)

postać i cechy preparatu:

- rozpuszczalny granulat o barwie białej lub lekko żółtej

- nie zawiera aldehydów i nie uszkadza dezynfekowanych materiałów (np. szkło akrylowe, 

inkubatory)

- nietoksyczny roztwór użytkowy – możliwość stosowania w obecności pacjentów ( w tym 

wcześniaków)

- zarejestrowany jako wyrób medyczny

substancje czynne: 

- pentapotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczan) [45 g/100 g]

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie — 30 min (1% roztwór)

-  Tbc (EN 14348) — 15 min (1% roztwór)

- grzyby — 30 min (1% roztwór)

- ograniczone działanie wirusobójcze (HIV, HBV, HCV) — 5 min (0,5% roztwór)

- Noro (EN 14476) — 30 min (0,5% roztwór)

torebka 40 g 129,60 zł

20

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH

postać i cechy preparatu:

- bezbarwny płyn, gotowy do użycia

- może być stosowany na oddziałach noworodkowych (pozytywna opinia Centrum Zdrowia 

Dziecka)

- nie zawiera aminy, QAV, aldehydu, fenolu

- szybkoschnący, nie pozostawia zacieków i osadów

- zapach: tea tonic

- zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy

substancje czynne: 

- etanol, propan-2-ol  (łączna zawartość alkoholu do 70%)

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie (EN 13727, EN 16615) w tym Tbc (EN 14348) — 30 sekund

- grzyby drożdżopodobne (EN 13624) — 15 sekund

- wirusy: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, koronawirus, BVDV, Rota (EN 14476), Noro (EN 14476) — 

60 sekund

butelka 1000 ml 

ze spryskiwaczem
                     44 064,00 zł 

5



lp Opis preparatu
wielkość 

opakowania

Wykonawca nr 1 

MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Wschodnia 5A,                  

62-080 Swadzim

Wykonawca nr 2             

MEDI-SEPT SPÓŁKA                 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Konopnica 159 C                

21-030 Motycz 

Wykonawca nr 3      

SCHULKE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Al. Jerozolimskie 132           

02-305 Warszawa

Wykonawca nr 4                

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

MEDYCZNEGO "CEZAL" 

SPÓŁKA AKCYJNA -  Widna 4, 

50-543 Wrocław

Wykonawca nr 5 

Biachem Sp. z o.o. 

Sowlany, ul. Alejkowa 

21 lok. B9                                      

15-528 Białystok 

Wykonawca nr 6 BIALMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-546 Warszawa, ul. 

Kazimierzowska 46/48 35

Wykonawca nr 7 "MEDILAB" 

FIRMA WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                   

ul. Niedźwiedzia 60,                            

15-531 Białystok

Wykonawca nr 8      

TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

21

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH

postać i cechy preparatu:

- chusteczki o gramaturze min. 23 g/m2 i wymiarach 200 x 200 mm lub 200 x 220 mm 

- skład chusteczek: 70% jedwabiu wiskozowego, 30% polipropylenu lub 100% polipropylen 

- szybkie działanie, natychmiastowa możliwość użycia

- bez zawartości alkoholu

- możliwość zastosowania do aparatury medycznej, głowic ultradźwiękowych, inkubatorów

- zarejestrowane jako wyrób medyczny 

substancje czynne: 

- chlorek didecylodimetyloamoniowy

spektrum działania — czas oddziaływania (przebadane na roztworze odciśniętym z 

chusteczki):

- bakterie (EN13727, EN16615) — 60 sekund

- drożdżaki (EN13624, EN16615) — 60 sekund 

- wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV), Rota — 60 sekund

- wirusy Noro (EN14476) — 15 minut

dozownik 

z 200 nasączonymi 

chusteczkami

20 459,52 zł 15 552,00 zł 26 784,00 zł 14 679,36 zł

22

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH

postać i cechy preparatu:

- chusteczki o gramaturze min. 19 g/m2 i wymiarach 200 x 200 mm lub 200 x 220 mm 

- posiadają właściowści sporobójcze

- zarejestrowane jako wyrób medyczny 

substancje czynne: 

- nadtlenek wodoru

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie (EN 16615) — 2 minuty

- Tbc (EN 16615) — 5 minut

- spory (Clostridium difficile , EN 16615) — 5 minut

- drożdżaki (EN 16615) — 60 sekund 

- grzyby (EN 16615) — 5 minut

- ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HBV, HCV, HIV)  — 30 sekund 

- wirusy Adeno (EN 14476), Polyoma SV40  — 30 sekund

- wirusy Polio (EN 14476), Noro (EN 14476) — 30 minut

opakowanie

z 100 nasączonymi 

chusteczkami

3 576,96 zł

23

DEZYNFEKCJA SKÓRY I RĄK

postać i cechy preparatu:

- płyn do stosowania przed zabiegami operacyjnymi

- zerejestrowany jako produkt leczniczy

substancje czynne: 

- chlorheksydyny diglukonian

butelka 500 ml 2 067,12 zł

6



lp Opis preparatu
wielkość 

opakowania

Wykonawca nr 1 

MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Wschodnia 5A,                  

62-080 Swadzim

Wykonawca nr 2             

MEDI-SEPT SPÓŁKA                 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Konopnica 159 C                

21-030 Motycz 

Wykonawca nr 3      

SCHULKE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Al. Jerozolimskie 132           

02-305 Warszawa

Wykonawca nr 4                

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

MEDYCZNEGO "CEZAL" 

SPÓŁKA AKCYJNA -  Widna 4, 

50-543 Wrocław

Wykonawca nr 5 

Biachem Sp. z o.o. 

Sowlany, ul. Alejkowa 

21 lok. B9                                      

15-528 Białystok 

Wykonawca nr 6 BIALMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-546 Warszawa, ul. 

Kazimierzowska 46/48 35

Wykonawca nr 7 "MEDILAB" 

FIRMA WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                   

ul. Niedźwiedzia 60,                            

15-531 Białystok

Wykonawca nr 8      

TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

24

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH

postać i cechy preparatu:

- roztwór o cytrynowym zapachu, gotowy do użycia, dozowany w postaci piany

- nie zawiera aldehydów i freonu

- posiada pozytywną opinię IMiDz

- zarejestrowany jako  wyrób medyczny klasy IIa

substancje czynne: 

- glukoprotamina (10 mg/100 g), chlorek benzyloalkiloamonowy (200 mg/100 g), 2-propanol 

(20 g/100 g),

  etanol (10 g/100 g)

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie (EN 16615) — 1 minuta

- Tbc (EN 14348) — 3 minuty

- drożdżaki (EN 16615) — 1 minuta

- wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV) — 30 sekund

- wirusy Adeno, Papova i Rota — 1 minuta

 butelka 750 ml ze 

spryskiwaczem 

piankowym

4 064,26 zł

25

MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

postać i cechy preparatu:

- roztwór, gotowy do użycia, dozowany w postaci piany

- do zwilżania i mycia narzędzi bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed 

dalszym reprocesowaniem

- zarejestrowany jako  wyrób medyczny

składniki: 

- kokamidopropylobetaina, węglan didecylodimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, 

enzymy (protaza, lipaza, amylaza), substancje antykorozyjne

spektrum działania:

- bakterie, Tbc, drożdżaki, wirusy osłonkowe

 butelka 750 ml ze 

spryskiwaczem 

piankowym

206,78 zł 254,02 zł

26

MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI (KONCENTRAT)

postać i cechy preparatu:

- płynny koncentrat

- nie posiada aldehydów, substancji lotnych i zapachowych

- posiada pozytywną opinię IMiDz

- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa

składniki: 

-  2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo)dodecyloamina, chlorek benzalkoniowy

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie (EN 16615) — 5 minut (roztwór 1%)

- Tbc (EN 14348) — 60 minut (roztwór 1,5%)

- drożdżaki (EN 16615) — 5 minut (roztwór 1%)

- wirusy wg. RKI 01/2004 (w tym HBV, HCV, HIV) — 15 minut (roztwór 0,5%)

- wirusy Adeno — 60 minut (roztwór 2%)

- wirusy Rota, Noro (EN 14476), Polyoma SV 40 — 30 minut (roztwór 1,5%)

kanister 6l 870,91 zł

7



lp Opis preparatu
wielkość 

opakowania

Wykonawca nr 1 

MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Wschodnia 5A,                  

62-080 Swadzim

Wykonawca nr 2             

MEDI-SEPT SPÓŁKA                 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Konopnica 159 C                

21-030 Motycz 

Wykonawca nr 3      

SCHULKE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Al. Jerozolimskie 132           

02-305 Warszawa

Wykonawca nr 4                

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

MEDYCZNEGO "CEZAL" 

SPÓŁKA AKCYJNA -  Widna 4, 

50-543 Wrocław

Wykonawca nr 5 

Biachem Sp. z o.o. 

Sowlany, ul. Alejkowa 

21 lok. B9                                      

15-528 Białystok 

Wykonawca nr 6 BIALMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-546 Warszawa, ul. 

Kazimierzowska 46/48 35

Wykonawca nr 7 "MEDILAB" 

FIRMA WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                   

ul. Niedźwiedzia 60,                            

15-531 Białystok

Wykonawca nr 8      

TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

27

MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH 

(KONCENTRAT)

postać i cechy preparatu:

- proszek całkowicie rozpuszczalny

- sporobójczy, nie zawiera aldehydów

- możliwość stosowania na powierczhnie zanieczyszczone substancjami organicznymi

- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa

składniki: 

-  nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiamina, substancje antykorozyjne

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie (EN 16615) — 1 minuta (1% roztwór)

- Tbc (EN 16615) — 5 minut (2% roztwór)

- drożdżaki (EN 16615) — 1 minuta (1% roztwór)

- grzyby (EN 16615) — 60 minut (2% roztwór)

- wirusy (EN 14476) — 10 minut (2% roztwór)

- spory Clostridium perfringens  (EN 13704) — 10 minut (2% roztwór)

- spory Clostridium difficile  (EN 16615) — 10 minut (2% roztwór)

pojemnik 160 g 118,80 zł

28

DEZYNFEKCJA I MYCIE POWIERZCHNI (KONCENTRAT)

postać i cechy preparatu:

- przezroczysta, zielona ciecz

- dobra tolerancja dermatologiczna w razie ewentualnego kontaktu roztworu użytkowego ze 

skórą

- może być stosowany także na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory)

- możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością

- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa

składniki: 

-  benzylo-C12-18-alkildimetylowe chlorki (22 g/100 g), 2-fenoksyetanol (17 g/100 g), aminy 

(0,9 g/100 g)

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie (EN1040)  — 5 minut (roztwór 0,25 %)

- Tbc — 2 godziny (roztwór 0,5%)

- grzyby (EN 1275) — 5 minut (roztwór 0,25 %

- wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) — 60 minut (roztwór 0,5%)

butelka 2000 ml 70,20 zł

29

KONSERWACJA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH (MANUALNA)

postać i cechy preparatu:

- sterylny, aerozol

- nie wpływa na wynik sterylizacji

- zarejestrowany jako wyrób medyczny

składniki: 

- parafina lub podobne oleje białe

pojemnik 500 ml

8



lp Opis preparatu
wielkość 

opakowania

Wykonawca nr 1 

MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Wschodnia 5A,                  

62-080 Swadzim

Wykonawca nr 2             

MEDI-SEPT SPÓŁKA                 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Konopnica 159 C                

21-030 Motycz 

Wykonawca nr 3      

SCHULKE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Al. Jerozolimskie 132           

02-305 Warszawa

Wykonawca nr 4                

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

MEDYCZNEGO "CEZAL" 

SPÓŁKA AKCYJNA -  Widna 4, 

50-543 Wrocław

Wykonawca nr 5 

Biachem Sp. z o.o. 

Sowlany, ul. Alejkowa 

21 lok. B9                                      

15-528 Białystok 

Wykonawca nr 6 BIALMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-546 Warszawa, ul. 

Kazimierzowska 46/48 35

Wykonawca nr 7 "MEDILAB" 

FIRMA WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                   

ul. Niedźwiedzia 60,                            

15-531 Białystok

Wykonawca nr 8      

TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

30

DEZYNFEKCJA I MYCIE ENDOSKOPÓW (AKTYWNY TLEN)

postać i cechy preparatu:

- proszek całkowicie rozpuszczalny – tworzy jednorodny, klarowny roztwór roboczy

- sporobójczy

- doskonały efekt myjący również w przypadku silnych lub zaschniętych zabrudzeń 

organicznych

- bardzo dobre właściwości antykorozyjne i wysoka kompatybilność materiałowa (myjki 

ultradźwiękowe)

- nie wymaga dodawania aktywatora w celu osiągnięcia pełnego spektrum biobójczego

- sporządzony roztwór użytkowy preparatu wykazuje pełną skuteczność bójczą w czasie do 24 

godzin

- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb

składniki: 

-  nadwęglan sodu (30g/100 g), niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie (EN 13727, EN 14561) — 15 minut (2% roztwór)

- Tbc (EN 14348) — 15 minut (2% roztwór)

- grzyby (EN 14562) — 30 minut (2% roztwór)

- wirusy (w tym Adeno, Noro, Polio; EN 14476) — 15 minut (2% roztwór)

- spory (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis ; EN 13704) — 15 minut 

wiaderko 6 kg 18 748,80 zł 33 022,08 zł

30a

TESTY PASKOWE

postać i cechy preparatu:

- do kontrolowania aktywności roztworu uzyskanego z koncentratu opisanego w pozycji 30

tuba

50 szt
49,20 zł 0,25 zł

31

MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI (KONCENTRAT)

postać i cechy preparatu:

- płyn o barwie niebiesko-zielonej oraz delikatnym, przyjemnym zapachu

- możliwość stosowania w myjkach ultradzwiękowych

- trwałość nieużywanego roztworu 7 dni

- do narzędzi termostabilnych i termolabilnych w tym endoskopów sztywnych i giętkich

- nie zawiera aldehydów, fenoli, QAC

- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb

składniki: 

- dwuamina kokospropylenu (20 g/100 g), związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie (EN 13727, EN 14561)  — 15 minut (roztwór 0,25 %)

- Tbc (M. terrae ; EN 14348, EN 14563) — 15 minut (roztwór 2 %)

- grzyby (Candida albicans ; EN 13624, EN 14562) — 15 minut (roztwór 0,25%)

- wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia) — 5 minut (roztwór 1%)

- wirusy (Polyoma, Adeno) — 60 minut (roztwór 4%)

kanister 

5000 ml

32

MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI (MANUALNE, KONCENTRAT)

postać i cechy preparatu:

- płyn o barwie zielonej

- możliwość stosowania w myjkach ultradzwiękowych

- do endoskopów sztywnych i giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego

- zawiera kompleks trój-enzymatyczny

- nie zawiera aldehydów, fenoli, QAC

- zarejestrowany jako wyrób medyczny

składniki: 

- chlorek didecylodimetyloamonowy, chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu), enzymy,

  związki powierzchniowo czynne (5-15%), kompozycje zapachowe

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie (EN 13727, EN 14561)  — 15 minut (roztwór 2 %)

- drożdżaki (EN 13624, EN 14562) — 15 minut (roztwór 2 %)

- wirusy otoczkowe — 15 minut (roztwór 2 %)

kanister 

5000 ml
3 321,00 zł 4 050,00 zł

33

MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI, POWIERZCHNI I WYROBÓW MEDYCZNYCH (KONCENTRAT)

postać i cechy preparatu:

- płyn, nie wymaga aktywatora

- do powierzchni, narzędzi chirurgicznych, tkanin, a także wyrobów medycznych (w tym 

inkubatorów noworodkowych)

- nie powoduje alergii, podrażnień, oparzeń

- nie zawiera chloru, aldehydów, wybielaczy oraz związków żrących, rakotwórczych i 

mutagennych

- penetruje w membrany komórek mikroorganizmów niszczy ich RNA, co zapobiega ich 

replikacji

- spełnia wymagania normy EN14885 w tym Faza 2 Etap 2

- sporobójczy

- roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować do 14 dni

- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb

składniki: 

- kompozycja 7 substancji aktywnych w tym m.in poliaminy, związków powierzchniowo-

czynnych i substancji odkamieniającej

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie  (EN 1276, EN 13727, EN 14561, EN13697) — 5 minut (roztwór 5%)

- prątki (EN 14348, EN 14563) — 5 minut (roztwór 5%)

- grzyby  (EN 13624, EN 14562, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 1275) — 5 minut (roztwór 

5%)

kanister 2500 ml  945,00 zł 

9



lp Opis preparatu
wielkość 

opakowania

Wykonawca nr 1 

MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Wschodnia 5A,                  

62-080 Swadzim

Wykonawca nr 2             

MEDI-SEPT SPÓŁKA                 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Konopnica 159 C                

21-030 Motycz 

Wykonawca nr 3      

SCHULKE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Al. Jerozolimskie 132           

02-305 Warszawa

Wykonawca nr 4                

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

MEDYCZNEGO "CEZAL" 

SPÓŁKA AKCYJNA -  Widna 4, 

50-543 Wrocław

Wykonawca nr 5 

Biachem Sp. z o.o. 

Sowlany, ul. Alejkowa 

21 lok. B9                                      

15-528 Białystok 

Wykonawca nr 6 BIALMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-546 Warszawa, ul. 

Kazimierzowska 46/48 35

Wykonawca nr 7 "MEDILAB" 

FIRMA WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                   

ul. Niedźwiedzia 60,                            

15-531 Białystok

Wykonawca nr 8      

TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

34

MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI, POWIERZCHNI I WYROBÓW MEDYCZNYCH (KONCENTRAT)

postać i cechy preparatu:

- płyn, nie wymaga aktywatora

- do powierzchni, narzędzi chirurgicznych, tkanin, a także wyrobów medycznych (w tym 

inkubatorów noworodkowych)

- nie powoduje alergii, podrażnień, oparzeń

- nie zawiera chloru, aldehydów, wybielaczy oraz związków żrących, rakotwórczych i 

mutagennych

- penetruje w membrany komórek mikroorganizmów niszczy ich RNA, co zapobiega ich 

replikacji

- spełnia wymagania normy EN14885 w tym Faza 2 Etap 2

- sporobójczy

- roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować do 14 dni

- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb

składniki: 

- kompozycja 7 substancji aktywnych w tym m.in poliaminy, związków powierzchniowo-

czynnych i substancji odkamieniającej

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie  (EN 1276, EN 13727, EN 14561, EN13697) — 5 minut (roztwór 5%)

- prątki (EN 14348, EN 14563) — 5 minut (roztwór 5%)

- grzyby  (EN 13624, EN 14562, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 1275) — 5 minut (roztwór 

5%)

- wirusy (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro, SARS;EN 14476)  — 5 minut (roztwór 5%)

- spory (EN 13704, EN 14347, EN 1276)— 5 minut (roztwór 5%)

kanister 5000 ml  30 792,96 zł 

10



lp Opis preparatu
wielkość 

opakowania

Wykonawca nr 1 

MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Wschodnia 5A,                  

62-080 Swadzim

Wykonawca nr 2             

MEDI-SEPT SPÓŁKA                 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Konopnica 159 C                

21-030 Motycz 

Wykonawca nr 3      

SCHULKE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Al. Jerozolimskie 132           

02-305 Warszawa

Wykonawca nr 4                

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

MEDYCZNEGO "CEZAL" 

SPÓŁKA AKCYJNA -  Widna 4, 

50-543 Wrocław

Wykonawca nr 5 

Biachem Sp. z o.o. 

Sowlany, ul. Alejkowa 

21 lok. B9                                      

15-528 Białystok 

Wykonawca nr 6 BIALMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-546 Warszawa, ul. 

Kazimierzowska 46/48 35

Wykonawca nr 7 "MEDILAB" 

FIRMA WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                   

ul. Niedźwiedzia 60,                            

15-531 Białystok

Wykonawca nr 8      

TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

35

MYCIE NARZĘDZI I WYROBÓW MEDYCZNYCH W MYJNIACH-DEZYNFEKTORACH (DETERGENT)

postać i cechy preparatu:

- płyn niskopienny, średnio zasadowy (pH do 8,2), nie wymagający stosowania neutralizatora

- do stosowania w myjniach dezynfektorach, myjniach ultadźwiękowych oraz mycia ręcznego 

wyrobów medycznych

- odpowiedni do użycia do powierzchniach odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, 

ceramika, szkło, aluminium, plastik oraz metale miękkie

- dozowanie 3-10 ml/l

- do stosowania w temperaturach od 35°C do 60°C, temperatura mycia 

ręcznego/ultradźwiękowego od 30°C  do 50°C

- formuła ulegająca biodegradacji

- zarejestrowany jako wyrób medyczny

składniki: 

- anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki 

konserwujące, enzymy, środki maskujące, inhibitory korozji

UWAGA!

W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni - 

dezynfektorów (Getinge Clean Universal Detergent) należy zapewnić dostosowanie 

programów, kalibrację urządzeń oraz walidację programów przez autoryzowany serwis 

producenta urządzeń. Szpital nie wyraża zgody na poniesienie jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów wynikających z zainstalowania środków.

kanister 5l 6 091,20 zł

36

MYCIE NARZĘDZI I WYROBÓW MEDYCZNYCH W MYJNIACH-DEZYNFEKTORACH 

(NEUTALIZATOR)

postać i cechy preparatu:

- płyn

- opowiedni do wszystkich powierzchni odpornych na kwasy takich jak stal nierdzewna, 

ceramika, szkło oraz plastik

- dozowanie w celu neutralizacji detergentów zasadowych oraz osadów z twardej wody 1-

2ml/l.

- do stosowania w temperaturach od 40°C do 60°C

- formuła ulegająca biodegradacji

- bez fosforanów i substancji powierzchniowo aktywnych

- zarejestrowany jako wyrób medyczny

składniki: 

- kwas cytrynowy

UWAGA!

W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni - 

dezynfektorów (Getinge Clean Neutralizer) należy zapewnić dostosowanie programów, 

kalibrację urządzeń oraz walidację programów przez autoryzowany serwis producenta 

urządzeń. Szpital nie wyraża zgody na poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

kanister 5l 1 270,08 zł

11



lp Opis preparatu
wielkość 

opakowania

Wykonawca nr 1 

MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Wschodnia 5A,                  

62-080 Swadzim

Wykonawca nr 2             

MEDI-SEPT SPÓŁKA                 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Konopnica 159 C                

21-030 Motycz 

Wykonawca nr 3      

SCHULKE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Al. Jerozolimskie 132           

02-305 Warszawa

Wykonawca nr 4                

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

MEDYCZNEGO "CEZAL" 

SPÓŁKA AKCYJNA -  Widna 4, 

50-543 Wrocław

Wykonawca nr 5 

Biachem Sp. z o.o. 

Sowlany, ul. Alejkowa 

21 lok. B9                                      

15-528 Białystok 

Wykonawca nr 6 BIALMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-546 Warszawa, ul. 

Kazimierzowska 46/48 35

Wykonawca nr 7 "MEDILAB" 

FIRMA WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                   

ul. Niedźwiedzia 60,                            

15-531 Białystok

Wykonawca nr 8      

TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

37

MYCIE NARZĘDZI I WYROBÓW MEDYCZNYCH W MYJNIACH-DEZYNFEKTORACH (ŚRODEK 

PŁUCZĄCY)

postać i cechy preparatu:

- płyn 

- na bazie środków powierzchniowo-czynnych

- odpowiedni do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich

- nie utrudniający penetracji pary lub tlenku etylenu

- dozowanie 0,2-1,0 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50°C

- wartość pH w 5ml/l wody (typowa): 6,2

- lepkość (koncentrat, 20°C): < 50 cps

- formuła ulegająca biodegradacji

- zarejestrowany jako wyrób medyczny

składniki: 

- anionowe środki powierzchniowo czynne (5-15%), niejonowe środki powierzchniowo 

czynne (5-15%), środki konserwujące, regulator pH

UWAGA!

W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni - 

dezynfektorów (Getinge Clean Rinse Aid) należy zapewnić dostosowanie programów, 

kalibrację urządzeń oraz walidację programów przez autoryzowany serwis producenta 

urządzeń. Szpital nie wyraża zgody na poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

wynikających z zainstalowania środków.

kanister 5l 567,00 zł

38

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I WYROBÓW MEDYCZNYCH W MYJNIACH-DEZYNFEKTORACH 

postać i cechy preparatu:

- płyn 

- nie zawiera formaldehydu oraz czwartorzędowych zawiązków amoniowych

- odpowiedni do endoskopów elastycznych i innych termolabilnych narzędzi

- zarejestrowany jako wyrób medyczny

składniki: 

- aldehyd glutarowy

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie — 5 minut (roztwór 1%)

- Tbc — 5 minut (roztwór 1%)

- grzyby — 5 minut (roztwór 1%)

- wirusy — 5 minut (roztwór 1%)

UWAGA!

W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni - 

dezynfektorów (NEODISHER SEPTO DN) należy zapewnić dostosowanie programów, 

kalibrację urządzeń oraz walidację programów przez autoryzowany serwis producenta 

urządzeń. Szpital nie wyraża zgody na poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów 

wynikających z zainstalowania środków.

kanister 5l 973,89 zł 1 090,80 zł

12



lp Opis preparatu
wielkość 

opakowania

Wykonawca nr 1 

MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. 

Sp.k. ul. Wschodnia 5A,                  

62-080 Swadzim

Wykonawca nr 2             

MEDI-SEPT SPÓŁKA                 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Konopnica 159 C                

21-030 Motycz 

Wykonawca nr 3      

SCHULKE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Al. Jerozolimskie 132           

02-305 Warszawa

Wykonawca nr 4                

CENTRUM ZAOPATRZENIA 

MEDYCZNEGO "CEZAL" 

SPÓŁKA AKCYJNA -  Widna 4, 

50-543 Wrocław

Wykonawca nr 5 

Biachem Sp. z o.o. 

Sowlany, ul. Alejkowa 

21 lok. B9                                      

15-528 Białystok 

Wykonawca nr 6 BIALMED 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-546 Warszawa, ul. 

Kazimierzowska 46/48 35

Wykonawca nr 7 "MEDILAB" 

FIRMA WYTWÓRCZO 

USŁUGOWA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                   

ul. Niedźwiedzia 60,                            

15-531 Białystok

Wykonawca nr 8      

TUTTOMED FARMACJA 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Powstańców 

Wielkopolskiech 2              

62- 002 Suchy Las 

Wykonawca nr 9 

Spyker Sp. z o.o.          

Ul. Wrocławska 21,                  

59-400 Jawor

Wykonawca nr 10          

Getinge Polska Sp. z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury 18,                                

02-092 Warszawa

39

MYCIE ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH (KONCENTRAT)

postać i cechy preparatu:

- płyn

- skuteczny w niskich temperaturach oraz niskopieniący 

- możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach oraz ręcznego mycia endoskopów 

elastycznych oraz

wyposażenia endoskopowego w kąpieli zanurzeniowej lub ultradźwiękowej

- zarejestrowany jako wyrób medyczny 

składniki: 

- związki alkaliczne - enzymów i środki powierzchniowo czynne

stężenie, temperatura, czas:

- maszynowe mycie endoskopów elastycznych: 0,5%  w temperaturze 35 - 55°C przez 3-10 

min

- maszynowe mycie termostabilnego wyposażenia endoskopowego: 0,2 – 1% w 

temperaturze 40 - 60°C przez 10 min

- mycie manualne: 0,5 – 1% w tempteraturze maks. 40°C przez 5-10 min

UWAGA!

Urządzenia, do których oferowany jest powyższy środki są w trakcie okresu gwarancji, która 

wyklucza używanie środków chemicznych innych niż zalecane przez producenta myjni 

(obecnie Neodisher endo CLEAN). Szpital nie wyraża zgody na zaoferowanie środków, które 

spowodują utratę gwarancji.

kanister 5l 4 419,90 zł

39a

DEZYNFEKCJA ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH (KONCENTRAT)

postać i cechy preparatu:

- płyn

- potwierdzenie w badaniach, że produkt ma ograniczony zakres aktywności wirusobójczej 

(aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych oraz norowirusa, rotawirusa)

- możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach

- nie zawiera formaldehydu oraz czwartorzędowych zawiązków amoniowych

- zarejestrowany jako wyrób medyczny 

składniki: 

- aldehyd glutarowy (10,5g / 100g koncentratu)

spektrum działania (spełnia normy EN 14885) — czas oddziaływania:

- bakterie (w tym: MRSA, H. pylori) — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C

- Tbc — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C

- grzyby — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C

- wirusy osłonkowe — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C

kanister 5l 5 337,63 zł

40

MYCIE ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH (KONCENTRAT)

postać i cechy preparatu:

- płyn

- możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach oraz ręcznego mycia narzędzi, 

endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych

- nie wymaga stosowania środków neutralizujących w procesie maszynowym

- zarejestrowany jako wyrób medyczny

składniki: 

- enzymy (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza), niejonowa substancja 

powierzchnowo-czynna, niejonowe 

  i kationowe środki powierzchniowo-czynne, związki kompleksujące, stabilizator

stężenie, temperatura, czas:

- maszynowe mycie: od 0,1% do 0,5%  w temperaturze maks. 60°C przez 5 min

- mycie manualne: od 0,5% do 2,0%  w temperaturze maks. 35°C przez 5 min

kanister 5l

+ 

pompka dozująca 

25 ml 

798,34 zł 1 166,40 zł

41

DEZYNFEKCJA ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH

postać i cechy preparatu:

- płyn, gotowy do użycia (nie ma konieczności stosowania aktywatora)

- czas trwałości przygotowanego roztworu do 45 dni (kontrola roztworu roboczego za 

pomocą pasków testowych)

- możliwość zastosowania do dezynfekcji manualnej i maszynowej endoskopów i innych 

wyrobów medycznych

- sporobójczy

- zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb

składniki: 

- roztwór glutaraldehydu (buforowany i stabilizowany)

spektrum działania — czas oddziaływania:

- bakterie (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae ) — 10 minut

- prątki (M.terrae, M.avium ) — 10 minut

- grzyby (C.albicans, A.brasiliensis ) — 10 minut

- wirusy Polio, Adeno, Noro — 10 minut

- spory (B. subtilis, B. cereus ; EN 17126) — 15 minut

- spory (C. difficile R027 ; EN 17126) — 30 minut

kanister 5l 11 628,36 zł

41a

TESTY PASKOWE

postać i cechy preparatu:

- do kontrolowania aktywności roztworu opisanego w pozycji 41

tuba

100 szt
679,88 zł

 

 

 

13


		2021-09-10T12:39:17+0000




