
ZAŁACZNIK NR 1
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1 2 3 4

1 Agar Mac Conkeya gotowy na 
płytkach.

Agar Mac Conkeya z fioletem krystalicznymie do izolacji pałeczek jelitowych. 
Podłoże gotowe w na płytkach.   Możliwość zamiany na podłoże w butelkach. 
Znak CE  Świadectwo kontroli jakości 
Termin ważności podłoża co najmniej 90 dni od daty dostawy.

1 szt

2 Agar Motility - PP Red Motility Agar 
Podłoże w probówkach do wykrywania zdolności ruchu bakterii, probówki o 
średnicy 10 mm i wysokości ok. 80 mm,świadectwo kontroli jakości, termin 
ważności ok. 12 miesięcy

1 szt

3 Agar Mueller Hinton + kloksacylina 
250µg/ml, op. 20 płytek Ø 90 mm

Płytki gotowe do użycia. Podłoże do oznaczania mechanizmów 
lekooporności dla bakterii . Znak CE 1 op.

4 Agar Mueller Hinton II -gotowe na 
płytkach - op.20 płytek Ø 90 mm

1/ Skład w g/litr: pepton kazeinowy 17,5g; wyciąg mięsny 2g; skrobia 
kukurydziana 1,5 g; agar 17g; Stężenie jonów dwuwartościowych w agararze 
zapewniających optymalne warunki do badania wrażliwości na antybiotyki o 
aktywności zależnej od kationów . Niskie stężenie tyminy i tymidyny.

1 op.

5 Agar Mueller Hinton F +5% krew 
końska+20mg/l NAD płytki

Podłoże do oznaczania lekooporności dla bakterii o podwyższonych 
wymaganiach pokarmowych,  gotowe na płytkach. Znak CE.                               1 szt

6 Agar węglowy z cefaleksyną- podłoże 
gotowe na płytkach, op. 10 szt 

Podłoże gotowe w na plytkach . Mozliwość zamiany na podłoże w butelkach. 
Znak CE.  Świadectwo kontroli jakości.  Termin ważności podłoża co 
najmniej 5 miesięcy od daty dostawy

1 szt

7 Agar zwykły - podłoże gotowe w 
probówkach 

Podłoże gotowe do uzycia w probówkach  a' 3 ml. Probówki średnicy 10 mm, 
Znak CE.  Świadectwo kontroli jakości, termin ważności około 50 dni. 1 szt

8 Columbia agar z 5% krwi baraniej - 
podłoże gotowe na płytkach 

Podłoże gotowe w na plytkach . Mozliwość zamiany na podłoże w butelkach. 
Znak CE.  Świadectwo kontroli jakości. Termin ważności podłoża co 
najmniej 5 miesięcy od daty dostawy

1 szt

9 Podłoże GVPC z antybiotykami i 
glicyną - gotowe podłoże na płytkach

Gotowe podłoże na małych płytkach do oznaczania Legionella w wodzie 
zgodne z normą PN-EN ISO 117431:2017-08,  certyfikat w formie 
papierowej

1 szt

10 Podłoże BCYE- gotowe podłoże na 
płytkach

Gotowe podłoże na małych płytkach do potwierdzeń Legionella w wodzie 
zgodne z normą PN-EN ISO 117431:2017-08,  certyfikat w formie 
papierowej

1 szt

11 Podłoże BCYE-cys - gotowe podłoże 
na płytkach

Gotowe podłoże na małych płytkach do potwierdzeń Legionella w wodzie 
zgodne z normą PN-EN ISO 117431:2017-08,  certyfikat w formie 
papierowej

1 szt

12
Pałeczki do pobierania wymazów w 
probówkach z podłożem 
transportowym Amies

 Podłoże transportowe Amies w probówce plastikowej z etykietą, 
zapewniające co najmniej 48 godz. Przeżycie szczepów Neisseria 
gonorhoae , Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae , 
Haemophilus influenzae , Bordetella pertussis. Wymazówki z tworzywa 
sztucznego (nie z bawełny). Podłoża pakowane pojedynczo, tj. każda 
wymazówka opakowana oddzielnie w folię plastikową (opakowanie 
zamknięte zgrzewaniem). Wymazówki konfekcjonowane w paczki po 50 
sztuk.Paczki zafoliowane. Znak CE, świadectwo kontroli jakości. Termin 
ważności około 12 mieś. od daty dostawy.

1 szt
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13
Pałeczki do pobierania wymazów w 
probówkach z podłożem 
transportowym Stuart

Podłoże trasmedium Stuart w probówce plastikowej z etykietą, jałową 
wymazówką,zapewniajace co najmniej 96 godz. przeżycie pałeczek SS, 
podłoża pakowane pojedyńczo t.j.każda wymazówka opakowana oddzielnie 
w folie plastikową (opakowanie zamknięte zgrzewem) Wymazówki 
konfekcjonowne w paczki np. po 50 szt. Paczki opakowane folią plastikową , 
znak CE, termin ważności minmum 12 mieś. od daty dostawy

1 szt

14 Podłoże z fenyloalaniną- w 
probówkach gotowe do użycia

Podloże suche do wykrywania dezaminachi fenyloalaniny, certyfikat kontroli 
jakości podłoża, termin ważności 6 miesięcy  od daty dostawy. 1 szt

15 Podłoże agar Slanetza-Bartleya - 
gotowe podłoże na płytkach

Gotowe podłoże na dużych płytkach do oznaczania Enterokoków w wodzie 
zgodne z normą PN-EN ISO 7899-2:2004 1 szt

16 Podłoże agar SS gotowe na płytkach 
Podłoże gotowe w na plytkach . Możliwość zamiany na podłoże w butelkach. 
Znak CE.  Świadectwo kontroli jakości. Termin ważności podłoża co 
najmniej 3 miesiące od daty dostawy.

1 szt

17 Podłoże Wilson- Blaira gotowe na 
płytkach 

Podłoże gotowe w na plytkach . Mozliwość zamiany na podłoże w butelkach. 
Znak CE  Świadectwo kontroli jakości.  Termin ważności podłoża co 
najmniej 21 dni od daty dostawy

1 szt

18 Podłoże agar XLD - op. 10 płytek
Pożywka  w postaci gotowych do użycia płytek do wykrywania Salmonella  w 
żywności,  skład zgodny z PN-EN ISO 6579-1:2017-04; trwałość minimum 
14 tygodni

1 op.

19 Podłoże Bacillus cereus MYPagar  - 
op. 10 płytek

Pożywka  w postaci gotowych do użycia płytek do wykrywania Bacillus 
cereus  w żywności,  skład zgodny z PN-EN ISO 7932:2005; trwałość 
miminum 14 tygodni

1 op.

20 Podłoże chromagar Candida  - gotowe 
na plytkach - op. 20 płytek

Podłoże mikrobiologiczne, chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków 
oraz bezpośredniej identyfikacji Candida albicans, Candida tropicalis, 
Candida galbrata, Candida krusei 
świadectwo jakości, znak CE. 

1 op.

21 Podłoże Falkowa kontrolne- gotowe w 
probówkach 

Podłoże Falkowa bez aminokwasu   gotowe do uzycia w probówkach  a 3 
ml, probówki średnicy 10 mm                                                         
Znak CE. Świadectwo kontroli jakości. Termin ważności około 6 miesięcy 1 szt

22 Podłoże Falkowa z arginina

Podłoże Falkowa z argininą  gotowe do uzycia w probówkach  a' 3 ml. 
Probówki średnicy 10 mm. Znak CE. Świadectwo kontroli jakości. Termin 
ważności około 6 miesięcy od daty dostawy. 1 szt

23 Podłoże Falkowa z lizyną- gotowe w 
probókach

                                                                                    Podłoże Falkowa z 
lizyną  gotowe do użycia w probówkach    a' 3 ml  Probówki średnicy 10 mm. 
Opakowanie  50 sztuk. Znak CE  Świadectwo kontroli jakości. Termin 
ważności 6 miesięcy od daty dostawy 1 szt

24 Podłoże Falkowa z ornityną - gotowe 
w probówkach

Podłoże Falkowa z ornityną  gotowe do użycia w probówkach  a' 3 ml. 
Probówki średnicy 10 mm. Znak CE. Świadectwo kontroli jakości.  Termin 
ważności ok. 3 miesięcy od daty dostawy 1 szt



L.p. Podłoże Specyfikacja j.m.

25 Podłoże Hektoena - na płytkach 
gotowe do użycia 

Podłoże gotowe w na płytkach . Możliwość zamiany na podłoże w butelkach. 
Znak CE  Świadectwo kontroli jakości 
 Termin ważności podłoża co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy

1 szt

26 Podłoże TSC - na płytkach gotowe do 
użycia

Podłoże gotowe na dużych płytkach do oznaczania Clostridium perfringens 
w wodzie zgodnie z normą PN-EN ISO 14189:2016-10, termin ważnosci min. 
180 dni.

1 szt

27
Podłoże MKTTn (Muller-Kaufmanna z 
czterotionianem i nowobiocyną) - op. 
50 probówek

Gotowa pożywka płynna do wykrywania Salmonella w żywności, skład 
zgodny z PN-EN ISO 6579-1:2017-04, termin ważności minimum 90 dni. 1 op.

28 Podłoże SMAC - na płytkach gotowe 
do użycia 

Podłoże gotowe w na płytkach . Możliwość zamiany na podłoże w butelkach. 
Znak CE  Świadectwo kontroli jakości. Termin ważności podłoża co najmniej 
5 miesięcy   od daty dostawy

1 szt

29 Podłoże z 10% laktozą- gotowe w 
probówkach

Podłoże z 10% laktozą  gotowe do uzycia w probówkach  a 3 ml. Probówki 
średnicy 10 mm. Świadectwo kontroli jakości                           Termin 
ważności około 6 miesięcy od daty dostawy 1 szt

30 Podłoże z malonianem sodu wg Ewing 
- w probówkach gotowe do użycia

Podłoże w probówkach   z maloniem sodu wg Ewing do wykrywania 
zdolności rozkładu kwasu malonowego 
Znak CE. Świadectwo kontroli jakości. 
Termin ważności około 6 miesięcy  od daty dostawy. 

1 szt

31 Podłoże z mocznikiem HM- gotowe w 
probówkach

Podłoże Christensena  z mocznikiem w modyfikacji Hormaeche i Munilla  
gotowe do użycia w probówkach  a' 3 ml.           Probówki średnicy 10 mm.  
Opakowanie  50 sztuk. Znak CE.                                                                       
Świadectwo kontroli jakości 
Termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy

1 szt

32 Podłoże z seleninem sodu SF- gotowe 
w probówkach

                                                                                                Skład podłoza w 
g/l: Pankreatynowy hydrolizat kazeiny 5g; Laktoza 4,0g, ; Fosforan  
dwusodowy 10,00g; Kwaśny selenin sodu 4,0g; pH w temperaturze 25°C 
7,0+/-0,2.  Możliwość przechowywania podłoża w temperaturze 2-8°C przez 
6 miesiecy. Probówka plastikowa o średnicy 11-12 mm i wysokości nie 
mniejszej niż 170 mm, zakorkowana plastikowym korkiem łatwym do wyjęcia 
; wysokość słupa podłoża 7-9 cm 
opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Wymagane świadectwo kontroli jakości 
podłoża wykonanej przez producenta. Znak CE, termin ważności min. 5 
miesięcy od daty dostawy.

1 szt

33
Rappaport Vassiliadis (RV) 
Enrichment Broth - op. 50 probówek 
po 10 ml

Gotowa pożywka płynna do wykrywania Salmonella w żywności, skład 
zgodny z PN-EN ISO 6579:2003, termin ważności minimum 12 miesięcy 1 op.

34 Woda peptonowa z tryptofanem- 
gotowe w probówkach a' 3 ml 

Podłoże woda peptonowa z tryptofanem.
Znak CE, Świadectwo kontroli jakości podłoża, termin ważności 6 miesięcy 
od datry dostawy. Probówki średnicy 10 mm 1 szt

35 Woda peptonowa z laktozą - gotowe 
podłoże w probówkach a' 3 ml

                                                                     Podłoże woda peptonowa z 
laktozą. Znak CE   świadectwo kontroli jakości podłoża, termin ważności  6 
miesięcy od daty dostawy. Probówki średnicy 10 mm 1 szt

36 Woda tryptonowa - gotowe podłoże w 
probówkach a' 3 ml

Podłoże woda tryptonowa. Znak CE,   świadectwo kontroli jakości podłoża, 
termin ważności 6 miesięcy   od datry dostawy Probówki średnicy 10 mm 1 szt


