
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. preparatów do analityki śladów 
kryminalistycznych:  

1. Zestaw daktyloskopijny – 1 sztuka. W skład zestawu powinno wejść: 

Lp. Opis Ilość 
1. argentorat, 30 ml,  1 op. 
2. proszek daktyloskopijny magnetyczny srebrny, 30 ml,  1 op. 
3. proszek daktyloskopijny magnetyczny czarny, 30 ml,  1 op. 
4. proszek daktyloskopijny magnetyczny biały, 30 ml,  1 op. 
5. proszek daktyloskopijny antystatyczny srebrny, 30 ml,  1 op. 
6. proszek daktyloskopijny antystatyczny czarny, 30 ml,  1 op. 
7. proszek daktyloskopijny antystatyczny brązowy, 30 ml,  1 op. 

8. 
proszek daktyloskopijny bichromatyczny niemagnetyczny 
srebrno/czarny, 30 ml,  

1 op. 

9. 
proszek daktyloskopijny bichromatyczny niemagnetyczny 
srebrno/szary, 30 ml, 

1 op. 

10. 
proszek daktyloskopijny bichromatyczny niemagnetyczny 
srebrno/czerwony, 30 ml, 

1 op. 

11. 
proszek daktyloskopijny bichromatyczny magnetyczny 
srebrno/czarny, 30 ml,  

1 op. 

12. 
proszek daktyloskopijny bichromatyczny magnetyczny 
srebrno/szary, 30 ml, 

1 op. 

13. 
proszek daktyloskopijny bichromatyczny magnetyczny 
srebrno/czerwony, 30 ml, 

1 op. 

14. proszek daktyloskopijny niemagnetyczny UV czerwony, 30 ml, 1 op. 
15. proszek daktyloskopijny niemagnetyczny UV zielony, 30 ml, 1 op. 
16. proszek daktyloskopijny niemagnetyczny UV żółty, 30 ml, 1 op. 
17. proszek daktyloskopijny magnetyczny UV czerwony, 30 ml,  1 op. 
18. proszek daktyloskopijny magnetyczny UV zielony, 30 ml,  1 op. 
19. proszek daktyloskopijny magnetyczny UV żółty, 30 ml,  1 op. 
20. pędzel daktyloskopijny, płaski, 2,5 cm, 3 szt. 
21. pędzel daktyloskopijny, płaski, 3,6 cm, 1 szt. 
22. pędzel daktyloskopijny z puchu marabuta, okrągły, 3 szt. 
23. pędzel daktyloskopijny z włókna szklanego, okrągły,  1 szt. 

24. 
pędzel daktyloskopijny z włókna szklanego, okrągły z 
podświetleniem LED, 

1 szt. 

25. 
pędzel daktyloskopijny z włókna szklanego, okrągły z 
podświetleniem LED UV, 

1 szt. 

26. pędzel-aplikator do proszków magnetycznych,  1 szt. 
27. folia żelatynowa przezroczysta, 13 x 18 cm, 1 op. 
28. folia żelatynowa czarna, 13 x 18 cm, 1 op. 
29. folia żelatynowa biała, 13 x 18 cm, 1 op. 
30. folia daktyloskopijna elastyczna, 5 cm x 9,1 m,   1 szt. 
31. folia daktyloskopijna, przezroczysta, 5 cm. x 9,1 m, 1 rol. 
32. folia daktyloskopijna, przezroczysta, 10 cm. x 9,1 m.,  1 rol. 



 

 

33. folia daktyloskopijne pozytywowe NESCHEN, 15 cm x 10 m,  1 rol. 
34. czerń amidowa, 200 ml,  1 op. 
35. czerwień węgierska, 200 ml 1 op. 

36. 
roztwór SPR ciemny do ujawniania śladów na podłożu 
mokrym, 200 ml,  

1 op. 

37. 
roztwór SPR jasny do ujawniania śladów na podłożu mokrym, 
200 ml, 

1 op. 

38. 
roztwór SPR UV do ujawniania śladów na podłożu mokrym, 
200 ml, 

1 op. 

39. 
roztwór do ujawniania śladów na taśmach klejących biały, 200 
ml 

1 op. 

40. 
roztwór do ujawniania śladów na taśmach klejących ciemny, 
200 ml 

1 op. 

41. folia cyjanoakrylowa, 5 szt. 
42. Ardrox – barwnik cyjanoakrylanów, 200 ml 1 op. 
43. Safranina O – barwnik cyjanoakrylanów, 200 ml 1 op. 
44. silikon płynny o niskiej wiskozowatości, 200 ml,  1 op. 
45. katalizator do silikonu określonego w poz. 44, 25 ml,  1 op. 
46. plastikowa szpatułka do mieszania silikonu,  1 szt. 
47. pasta silikonowa „”Mikrosil” lub równoważna, 200 g,  1 op. 
48. katalizator do pasty silikonowej okr. w poz. , 47 1 op. 
49. szpatułki drewniane, 5 szt. 

50. 
poduszka daktyloskopijna do daktyloskopowania opuszków i 
palców, 

1 szt. 

51. 
poduszka daktyloskopijna do daktyloskopowania zwłok, śr. 40 
mm, 

1 szt. 

52. wałek tuszujący zwykły, PRINTMATIC™ w kasecie, 1 szt 
53. wałek tuszujący horyzontalny, PRINTMATIC™ w kasecie, 1 szt. 
54. łyżka do daktyloskopowania zwłok,  1 szt. 
55. tusz daktyloskopijny 60 ml, 1 op. 

56. 
wałek gumowy do rozprowadzania tuszu daktyloskopijnego, 
szer. 10 cm, 

1 szt. 

57. 
wałek gumowy beczkowaty do rozprowadzania tuszu 
daktyloskopijnego na dłoni, 

1 szt. 

58. 
folia z tuszem daktyloskopijnym o wym. 25.4cm x 7.6cm, 50 szt 
w opak. 

1 kpl. 

59. płyta szklana 15 x 20 cm, gr ok. 5 mm, 1 szt. 
60. płyn do usuwania tuszu, 200 ml 1 op. 
61. tampony higieniczne, op. min 50 szt. 1 op. 
62. latarka diodowa akumulatorowa 1 szt. 
63. latarka diodowa "czołówka",  1 szt. 
64. latarka bateryjna UV 6 W,  1 szt. 
65. szkło powiększające śr. 50 mm, pow. x 5,  1 szt. 
66. taśma miernicza metalowa 2 m, 1 szt. 
67. taśma miernicza parciana z kołowrotkiem, 10 m,  1 szt. 
68. oprawka do ostrzy ze stali chirurgicznej, Nr 3 lub 4,  1 szt. 



 

 

69. ostrza chirurgiczne, 2 szt. 
70. nóż techniczny z kpl. min. 5 ostrzy, 1 kpl. 
71. nóż do szkła,  1 szt. 
72. nożyczki.,  1 szt. 
73. taśma klejąca przezroczysta, rolka, 1 szt. 
74. koperty papierowe białe, 160 x 230 mm, 10 szt. 
75. koperty papierowe białe, 229 x 324 mm, 5 szt. 

76. 
znaczniki – skala fotograficzna plastikowa, z kątem prostym, 
15/30 cm, 

1 szt. 

77. znaczniki – skala fotograficzna "magnetyczna" 20 cm, 1 szt. 
78. znaczniki – skala fotograficzna plastikowa 20 cm, 1 szt. 

79. 
znaczniki – numery ewidencyjne dwustronne do sporządzania 
dokumentacji fotograficznej od 1-20, małe, 

1 kpl. 

80. 
znaczniki – numery ewidencyjne „magnetyczne” do 
sporządzania dokumentacji fotograficznej od 1-20, małe, 

1 kpl. 

81. 
znaczniki – strzałki „magnetyczne” do sporządzania 
dokumentacji fotograficznej, - 10 szt. w tym jedna z napisem 
„NORTH”, 

1 kpl. 

82. 
znaczniki – strzałki dwustronne do sporządzania dokumentacji 
fotograficznej, - 10 szt. w tym jedna z napisem „NORTH”, 

1 kpl. 

83. markery wodoodporne (czarny, czerwony),  1 kpl. 
84. długopisy (czerwony, czarny), 1 kpl. 
85. ołówki HB, 2 szt. 
86. gumka,  1 szt. 
87. temperówka,  1 szt. 
88. podkładka z "klipsem" pod dokumenty,  1 szt. 
89. blok notatnikowy, form. A-4, min. 50 kart, 1 szt. 
90. rękawiczki bawełniane, rozmiar nr 8-9, 2 pary 
91. rękawiczki lateksowe, rozmiar nr 8-9, 10 par 
92. maseczki przeciwpyłowe, 5 szt. 
93. ręczniczek bawełniany, niepalący, 1 szt. 
94. mydło,  1 szt. 
95. mydelniczka, 1 szt. 
96. walizka, 1 szt. 

 

 

  



 

 

2. Zestaw uniwersalny – 1 sztuka. W skład zestawu powinno wejść: 

Lp.  Ilość 
MECHANOSKOPIA 

1. młotek 300 g  1 szt. 

2. szczypce płaskie uniwersalne 160 mm, klasa izolacji min. 500 
V,  

1 szt. 

3. szczypce boczne 160 mm, klasa izolacji min. 500 V,  1 szt. 

4. śrubokręt płaski 3,0 mm, dł. całk. 150 mm ± 10 mm, klasa 
izolacji min. 500 V,  

1 szt. 

5. śrubokręt płaski 5 mm, dł. całk. 200 mm ± 10 mm, klasa 
izolacji min. 500 V,  

1 szt. 

6. śrubokręt krzyżakowy ph1, dł. całk. 200 mm ± 10 mm, klasa 
izolacji min. 500 ,  

1 szt. 

7. śrubokręt krzyżakowy ph2, dł. całk. 200 mm ± 10 mm, klasa 
izolacji min 500 V,  

1 szt. 

8. próbnik napięć („neonówka”) 100-250 V,  1 szt. 

9. przecinak szer. 20 mm, dł. całk. 150 mm ± 10 mm, 
utwardzany  

1 szt. 

10. dłuto stolarskie 12 mm, dł. całk. 250 mm ± 10 mm,  1 szt. 

11. szpachelka szer. 30 - 40 mm,  1 szt. 

12. piłka do metalu w uchwycie, dł. 15 cm.,  1 szt. 

13. zapasowe ostrza do piłki do metalu, 5 szt. 

14. nóż do szkła, 1 szt. 

15. klucz nastawny „szwedzki” 8” 1 szt. 

16. rękawice robocze „nakrapiane”, rozmiar nr 8-9, 1 para 

17. 

komplet kluczy i nasadek: 
-  pokrętło ręczne, 
-  adaptery, 3 szt., 
-  klucze nasadkowe 4 – 13 mm, 12 szt 
-  bity H1, H2, H3, H4, 
-  bity T10 T15, TT20, T25,  
-  bity płaskie 4, 5, 6, 7 mm 
-  bity PH1, PH2, PH3, 
-  bity PZ1, PZ2, PZ3, 
-  klucze ampulowe 1,5 mm – 10 mm długie, 9 szt 
lub  
zestaw PROLINE zawierający: 
-  klucze nasadowe od 4 – 14 mm (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14 mm 
-  uchwyt z „grzechotką”, 
-  przedłużacze 50; 145; 150 mm 
-  pokrętło proste, 
-  przegub uniwersalny tzw „łamaniec” 
-  bity T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40, 

1 kpl. 



 

 

-  bity PH1; PH2; PH3, 
-  bity PZ1; PZ2; PZ3, 
-  bity HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX8 mm 
-  bity płaskie 4; 5,5; 6,5 mm 

ORGANIZER DAKTYLOSKOPIJNY 
18. proszek daktyloskopijny argentorat, 30 ml, 1 op. 

19. proszek daktyloskopijny magnetyczny srebrny 30 ml,  1 op. 

20. proszek daktyloskopijny magnetyczny czarny, 30 ml,  1 op. 

21. proszek daktyloskopijny magnetyczny biały, 30 ml,  1 op. 

22. proszek daktyloskopijny antystatyczny srebrny, 30 ml,  1 op. 

23. proszek daktyloskopijny antystatyczny czarny 30 ml,  1 op. 

24. proszek daktyloskopijny antystatyczny brązowy 30 ml,  1 op. 

25. proszek daktyloskopijny bichromatyczny 30 ml,  1 op. 

26. proszek daktyloskopijny bichromatyczny magnetyczny 30 
ml,  

1 op. 

27. proszek daktyloskopijny magnetyczny UV czerwony 30 ml,  1 op. 

28. proszek daktyloskopijny magnetyczny UV zielony 30 ml,  1 op. 

29. proszek daktyloskopijny magnetyczny UV żółty 30 ml,  1 op. 

30. folia daktyloskopijna przezroczysta, w rolce szer. 5 cm i dł. 
9,1 m.,  

1 szt. 

31. folia daktyloskopijna przezroczysta, w rolce szer. 10 cm i dł. 
9,1 m., 

1 szt. 

32. folia daktyloskopijna przezroczysta rozciągliwa, w rolce 
szer. 5 cm i dł. 9,1 m., 

1 szt. 

33. poduszka daktyloskopijna do daktyloskopowania EZID300 1 szt. 

34. poduszka daktyloskopijna do daktyloskopowania zwłok, śr. 
40 mm. EZID100 

1 szt. 

35. łyżka do daktyloskopowania zwłok tzw "trupia łyżka" 1 szt. 

36. rękawiczki lateksowe, rozmiar nr 8-9, 5 par 

37. rękawiczki bawełniane, rozmiar nr 8-9, 2 pary 

38. maseczki przeciwpyłowe, 5 szt. 

39. tampony higieniczne, op. min 50 szt. 1 op. 

40. worki poj. 35 l., min 20 szt 1 op. 

41. worki poj. 60 l., min 20 szt 1 op. 

42. mydło, 1 szt. 

43. mydelniczka, 1 szt. 

44. ręczniczek bawełniany, niepylący, 1 szt. 
PĘDZLE DAKTYLOSKOPIJNE 

45. pędzel daktyloskopijny, płaski, szer. skuwki 2,5 cm, 1 szt. 

46. pędzel daktyloskopijny, płaski, szer. skuwki 3,0 cm, 1 szt. 

47. pędzel daktyloskopijny, płaski, szer. skuwki 5 cm, 1 szt. 

48. pędzel daktyloskopijny z puchu marabuta, okrągły, 2 szt. 



 

 

49. 
pędzel daktyloskopijny z włókna szklanego, okrągły lub 
pędzel z włókna syntetycznego typu „Whisper” 
umożliwiający wielokrotne mycie, 

1 szt. 

50. pędzel-aplikator do proszków magnetycznych,  1 szt. 
TRASEOLOGIA 

51. gips odlewowy IV kl. twardości w hermetycznym 
opakowaniu 0,5 kg, 

1 op. 

52. 
ramka składana do wykonywania gipsowych i 
silikonowych odlewów, o wym. min 120 x 220 mm ± 20 mm 
i max 240 x 440 mm ± 20 mm,                

1 szt. 

53. miseczka do mieszania gipsu i masy silikonowej,  1 szt. 

54. spryskiwacz z atomizerem, poj. 200 ml,  1 szt. 

55. olej silikonowy w aerozolu, min. 200 ml,  1 op. 

56. lakier w aerozolu, min. 200 ml  1 op. 

57. silikon płynny o niskiej wiskozowatości, 0,2 l, 1 op. 

58. katalizator do masy silikonowej okr w punkcie 57, 10 ml,  1 op. 

59. dozownik o poj ok.50 ml, do płynnego silikonu, 1 szt. 

60. dozownik o poj ok. 2 - 5 ml, do katalizatora płynnego 
silikonu, 

1 szt. 

61. szpatułka metalowa do mieszania gipsu, 1 szt. 

62. plastikowa szpatułka do mieszania silikonu,  1 szt. 

63. szpatułki drewniane, 5 szt. 

64. ochraniacze na buty, 10 szt. 

65. fiolki plastikowe z korkiem, 1,5 ml, 10 szt. 

66. słoiczki plastikowe zakręcane, 60 ml, 3 szt. 

67. słoiczki plastikowe zakręcane, 120 ml, 3 szt. 

68. 
znaczniki – numery ewidencyjne dwustronne do 
sporządzania dokumentacji fotograficznej od 1-20, wym. 7 x 
10 cm.,  

1 kpl. 

69. 
znaczniki – numery ewidencyjne „magnetyczne” do 
sporządzania dokumentacji fotograficznej od 1-20, wym. 7 x 
10 cm.,  

1 kpl. 

70. 
znaczniki – strzałki „magnetyczne” do sporządzania 
dokumentacji fotograficznej, - 10 szt. w tym jedna z 
napisem „NORTH”, 

1 kpl. 

71. 
znaczniki – strzałki dwustronne do sporządzania 
dokumentacji fotograficznej, - 10 szt. w tym jedna z 
napisem „NORTH”,.  

1 kpl. 

72. znaczniki – skala fotograficzna plastikowa, z kątem 
prostym, 15/30 cm.,  

1 szt. 

73. znaczniki – skala fotograficzna "magnetyczna" 50 cm.,  1 szt. 

74. znaczniki – skala fotograficzna plastikowa 50 cm.,  1 szt. 

75. podkładka z "klipsem" pod dokumenty,  1 szt. 



 

 

76. blok notatnikowy,  1 szt. 

77. koperty papierowe białe, 230 x 160 mm, 5 szt. 

78. koperty papierowe białe, 229 x 324 mm, 5 szt. 

79. torebki foliowe z zamknięciem strunowym 60 x 80 mm, 5 szt. 

80. torebki foliowe z zamknięciem strunowym 80 x 120 mm, 5 szt. 

81. torebki foliowe z zamknięciem strunowym 100 x 150 mm, 5 szt. 

82. torebki foliowe z zamknięciem strunowym 230 x 320 mm, 5 szt. 

83. zestaw kreślarski (linijka, ekierka, kątomierz)  1 kpl. 

84. probówki z korkiem, 10 ml, 2 szt. 

85. probówki z korkiem, 15 ml, 2 szt. 

86. dalmierz laserowy, zakres pomiaru min 50 m 1 szt. 

87. 

termometr z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, zakres 
pomiaru – 50 °C do + 300 °C, dokładność odczytu 0,1 ºC, 
możliwość odczytu temperatury w ºC i ºF (do pomiaru 
temperatury otoczenia) 
lub  
pirometr laserowy dokonujący pomiary temperatury 
metodą bezstykową w zakresie -30 °C - 250°C. 

1 szt. 

88. kompas, 1 szt. 

89. pałeczki higieniczne, - min 50 szt. 1 op. 

90. sączki z bibuły, 10 szt. w op, 1 op. 

91. kompresy z gazy jałowej, w opakowaniach po 3 sztuki 2 op. 

92. plastry opatrunkowe., 1 op. 

93. szalki Petriego., śr. 50 mm, 1 kpl 

94. folia daktyloskopijna przezroczysta, 13 x 18 cm., - 10 szt. w 
op. 

1 op. 

95. folia daktyloskopijna czarna, 13 x 18 cm,  - 10 szt. w op. 1 op. 

96. folia daktyloskopijna biała, 13 x 18 cm,  - 10 szt. w op. 1 op. 

97. folia pozytywowa klejowa przeżroczysta, 10 x 15 cm,  - 10 
szt. w op. 

1 op. 

98. podkłady do folii negatywowej przeźroczyste, 10 x 15 cm, 10 szt. 

99. podkłady do folii pozytywowej białe, 10 x 15 cm, 10 szt. 

100. podkłady do folii pozytywowej czarne, 10 x 15 cm, 10 szt. 

101. długopisy (różne kolory), 2 szt. 

102. markery wodoodporne (różne kolory), 2 szt. 

103. kreda specjalna wodoodporna do rysowania na murach, 
betonie, asfalcie, 

2 szt. 

104. ołówki HB, 2 szt. 

105. gumka,  1 szt. 

106. temperówka,  1 szt. 

107. cyrkiel  1 szt. 

108. nożyczki.,  1 szt. 



 

 

109. taśma klejąca biurowa przezroczysta, rolka,  1 szt. 

110. nóż techniczny, 1 szt. 

111. komplet ostrzy do noża technicznego okr. w poz. 109, 1 op. 

112. scyzoryk min 8 funkcji 1 szt. 

113. oprawka do ostrzy ze stali chirurgicznej, Nr 3 lub 4, 1 szt. 

114. ostrza chirurgiczne do oprawki okr. w poz. 112, 2 szt. 

115. szkiełka mikroskopowe podkładowe, 10 szt. 

116. pinceta metalowa płaska ze stali chirurgicznej, 15 cm., 1 szt. 

117. pinceta metalowa spiczasta ze stali chirurgicznej, 15 cm., 1 szt. 

118. pinceta plastikowa zaokrąglona, 11 cm.,   2 szt. 

119. szpatułka metalowa dwustronna ze stali nierdzewnej, 1 szt. 

120. suwmiarka 150 mm z podziałką noniusza o dokładności 
min 0,1 mm,  

1 szt. 

121. taśma miernicza metalowa 2 m.,  1 szt. 

122. taśma miernicza parciana z kołowrotkiem, 10 m,  1 szt. 

123. szkło powiększające śr. 50 mm, pow. x 5,  1 szt. 

124. lusterko kątowe,  1 szt. 

125. latarka diodowa tzw. "czołówka"  1 szt. 

126. magnes z uchwytem,  1 szt. 

127. organizer mechanoskopijny 1 szt. 

128. organizer daktyloskopijny 1 szt. 

129. organizer na pędzle daktyloskopijne 1 szt. 

130. organizer traseologiczny 1 kpl. 

131. organizer na numerki 1 szt. 

132. folia traseologiczna czarna, 13 x 36 cm, - 10 szt. w op. 1 op. 

133. pudełka plastikowe z zamknięciem, poj. 250 ml, 3 szt. 

134. pudełka plastikowe z zamknięciem, poj. 500 ml, 3 szt. 

135. 

akumulatorowa latarka LED ładowalna 
lub 
 latarka LED z diodą do oświetlenia w miejscach 
trudnodostępnych 

1 szt. 

136. latarka UV 4W, 356 nm 1 szt. 

137. ubranie ochronne – kombinezon ochronny 1 szt. 

138. walizka  1 szt. 
 

  



 

 

3. Zestaw do oględzin zwłok – 1 sztuka. W skład zestawu powinno wejść:  

Lp. Nazwa Ilość 
1. tusz daktyloskopijny w tubce o poj. min. 60 ml, 1 szt. 

2. 
wałek daktyloskopijny gumowy do rozprowadzania 
tuszu o szerokości powierzchni roboczej min. 5 cm, 

1 szt. 

3. 
poduszka daktyloskopijna ceramiczna o średnicy ok. 
40 mm, 

1 szt. 

4. 
wałek PORELON™ zwykły do nanoszenia tuszu 
daktyloskopijnego na opuszki palców, 

1 szt. 

5. 
wałek PRINTMATIC™ horyzontalny do nanoszenia 
tuszu daktyloskopijnego na opuszki palców, 

1 sz.t 

6. 
stalowe przyrządy do przełamywania stężenia 
pośmiertnego, kpl. 3 szt 

1 kpl. 

7. 
jednorazowe chusteczki nasączone płynem 
czyszczącym, pakowane pojedynczo, do usuwania 
tuszu z opuszków palców, 

50 szt 

8. 
środek do usuwania tuszu z przyrządów po 
daktyloskopowaniu pojemności około 100 ml. 

1 szt. 

9. 
środek do usuwania tuszu daktyloskopijnego z rąk, 
poj. ok. 100 ml. 

1 op. 

10. obcinacz kości 14 cm prosty, 1 szt. 
11. roztwór A do zmiękczania palców, 1 op. 
12. roztwór B do zmiękczania palców, 1 op. 
13. roztwór C do zmiękczania palców, 1 op. 
14. roztwór D do zmiękczania palców, 1 op. 
15. nożyczki do odzieży Lister 14 cm, 1 szt. 

16. 
ręczniki papierowe jednorazowe w opakowaniach po 
100 szt. 

1 op. 

17. 
płytka szklana do rozprowadzania tuszu o wymiarach 
około 20 x 25 cm i grubości 5-6 mm, 

1 szt. 

18. 
płynny silikon 200 g, koloru pastelowego z 
katalizatorem, 

1 op. 

19. 
pasta silikonowa typu „Mikrosil” z utwardzaczem ( 
lub równoważna), o łącznej masie ok. 220 ml, 

1 op. 

20. dozownik o poj ok.50 ml, do silikonu, 1 szt. 
21. dozownik o poj ok. 2 - 5 ml, do katalizatora, 1 szt. 
22. miseczka ze szpachelką do mieszania silikonu mała, 1 kpl. 
23. mleczko lateksowe 500 ml z katalizatorem, 1 op. 
24. pęseta długości ok. 15 cm, z końcówką płaską, 1 szt. 
25. pęseta długości ok. 15 cm, z końcówką spiczastą, 1 szt. 
26. pęseta długości ok. 25 cm z końcówką płaską, 1 szt. 
27. pilnik do paznokci, 1 szt. 
28. obcinacz do paznokci, 1 szt. 

29. 
plastikowe wykałaczki stomatologiczne do pobierania 
wyskrobin spod paznokci 

1 kpl 



 

 

30. oprawka do ostrzy ze stali chirurgicznej, nr 3 lub 4,  1 szt. 
31. ostrza chirurgiczne do oprawki okr. w poz. 20 ,  2 szt. 
32. otwieracz szczęk, 1 szt. 

33. 
łyżka daktyloskopijna, chromowana tzw. „trupia 
łyżka”, 

1 szt. 

34. strzykawka poj. 5 ml. z kompletem 5 igieł, 1 kpl. 
35. strzykawka poj. 10 ml. z kompletem 5 igieł, 1 kpl. 
36. nożyczki długości ok. 14 cm, 1 szt. 

37. 

termometr z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, 
mierzący temperaturę w zakresie – 25 °C do + 50 °C z 
dokładnością pomiaru 0,1 ºC, możliwość odczytu 
temperatury w ºC i ºF (do pomiaru temperatury 
otoczenia). 

1 szt. 

38. lusterko stomatologiczne, 1 szt. 

39. 
worki z zapięciem strunowym o wymiarze 80 x 120 
mm, 

5 szt. 

40. 
worki z zapięciem strunowym o wymiarze 100 x 150 
mm, 

5 szt. 

41. 
worki z zapięciem strunowym o wymiarze 230 x 320 
mm, 

5 szt. 

42. 
worki plastikowe o poj. 20 l, w opakowaniu  min 15 
szt. 

1 op. 

43. worki plastikowe o poj. 35 l, w opakowaniu min 15 szt. 1 op. 

44. 
worki plastikowe o poj. 60 l, w opakowaniu min. 15 
szt. 

1 op. 

45. rurki plastikowe z zatyczkami o poj. 1,5 ml, 5 szt. 

46. 
znaczniki – skala fotograficzna plastikowa, z kątem 
prostym, 15/30 cm., 

1 szt. 

47. znaczniki – skala fotograficzna plastikowa 50 cm., 1 szt. 

48. 
środek odkażający w płynie (do odkażania 
pomieszczeń, przedmiotów i urządzeń sanitarnych), 
poj. ok. – 100 ml. 

1 op. 

49. 

płyn odkażający, skuteczny przeciwko bakteriom 
(łącznie z MRSA i Tbc). grzybom, wirusom (Polio, 
Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, Rota, HAV, HBV, 
HCV, HIV), poj. ok. 100 ml. 

1 op. 

50. 
alkohol etylowy 96% do przemywania opuszków 
palców, poj. ok. 100 ml. 

1 op. 

51. rękawice gumowe rozmiar nr 8 – 9, cienkie, 2 pary 
52. rękawice gumowe rozmiar nr 8 – 9, grube, 2 pary 
53. rękawiczki jednorazowe lateksowe, rozmiar nr 8-9, 10 szt. 

54. 
maska przeciwzapachowa i przeciwpyłowa z 
wbudowanym wkładem z węgla aktywnego, 

2 szt. 

55. ubranie ochronne – kombinezon Tyvec, 2 szt. 
56. ubranie ochronne – kombinezon Tychem, 1 szt 
57. jednorazowe ochraniacze na buty, 10 szt. 



 

 

58. walizka. 1 szt. 
 


