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      Przedmiot Zamówienia (UMOWY)
                                                   zadanie Nr 2 - Rękawiczki chirurgiczne sterylne

L. p. Opis przedmiotu zamówienia Producent
Jednostka 

miary  
 Ilość par

Cena jednostkowa
 netto

zł.,gr.*/

Wartość netto
zł.,gr.

VAT
%

Wartość brutto
zł.,gr.

1.

Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane 
mączką  kukurydzianą, długość od 260 mm do 285 mm, powierzchnia 
zewnętrzna mikroteksturowana, AQL po zapakowaniu ≤ 1,0, 
sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 30 
ug/g rękawicy (badania niezależne), mankiet rolowany, opakowanie 
zewnętrzne hermetycznie foliowane  lub foliowe, na opakowaniu 
wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z 
pudrem, badania na przenikliwość dla wirusów zgodnie z  ASTM F 
1671, zgodne z EN-374-3 (raport z wynikami badań). Na opakowaniu 
powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, 
nazwa i adres producenta, informacja w języku polskim oraz znak CE. 
Wymagane jest aby na opakowaniu jednostkowym oraz  zbiorczym 
występował numer identyfikacyjny/nazwa własna i numer LOT w celu 
prawidłowej weryfikacji dostaw lub reklamacji (wystąpienia incydentu 
medycznego). Zgodne z EN 420, EN 388, potwierdzone przez 
producenta. 
Rozmiar: 6,0 – 8,5 co 0,5

para 30 000

2. Rękawice chirurgiczne, lateksowe , bezpudrowe 
z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia 
zewnętrzna mikroteksturowana , długść od 
260 mm do 285 mm, AQL po zapakowaniu ≤ 1,0, 
sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein ≤10 ug/g
rękawicy (badania niezależne), mankiet rolowany, opakowanie 

para 7 000



zewnętrzne hermetyczne foliowe, badania na przenikliwość dla 
wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN-374-3 (raport z 
wynikami badań). Na opakowaniu powinny być umieszczone: data 
produkcji, termin ważności, nr serii,  nazwa i adres producenta, 
informacja w języku polskim oraz znak CE. Wymagane jest aby na 
opakowaniu jednostkowym i zbiorczym występował numer  
identyfikacyjny/nazwa własna i numer LOT w celu prawidłowej 
weryfikacji dostaw lub reklamacji (wystąpienia incydentu 
medycznego). Zgodne z EN 420, EN 388, potwierdzone przez 
producenta. 
Rozmiar: 6,0 – 8,5 co 0,5. 

3

Rękawice chirurgiczne ortopedyczne do systemu podwójnego 
zakładania: spodnie - zielone, lateksowe bezpudrowe, z wewnętrzną 
warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL ≤ 1,0, sterylizowane 
radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 ug/g rękawicy 
(badania niezależne, nie starsze niż 2012 r.) mankiet rolowany, 
opakowanie zewnętrzne hermetyczne, długość 260-285 mm w 
zależności od rozmiaru, zgodne z EN-374-3 (raport z wynikami badań),
badania na przenikalność cytostatyków (raport z wynikami badań), 
badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne
z EN 420, EN 388, potwierdzone przez producenta. Rękawice 
chirurgiczne wierzchnie w systemie podwójnego zakładania, lateksowe 
pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL po 
zapakowaniu ≤ 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni 
poziom protein <30 ug/g rękawicy (badania niezależne), mankiet 
rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane obustronnie 
od wewnątrz lub foliowe, na opakowaniu wewnętrznym informacja w 
języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, badania na 
przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN-374-
3 (raport z wynikami badań) Zgodne z EN 420, EN 388, potwierdzone 
przez producenta.

para 2 000

4 Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe, bezpudrowe
 z wewnętrzą warstwą polimerową lub silikonową, długość  od 260 mm 
do 285 mm, AQL po zapakowaniu ≤ 1,0, sterylizowane radiacyjnie, 
anatomiczne, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne 
foliowe, badania na przenikliwość substancji chemicznych zgodnie z 
EN-374-3 (raport z wynikami badań). Na opakowaniu powinny być 
umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres 
producenta, informacja wjęzyku polskim oraz znak CE. Wymagane jest 
aby na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym występował numer 
identyfikacyjny/nazwa własna i numer lot w celu prawidłowej 

para 1 000



weryfikacji dostaw lub reklamacji (wystąpienia incydentu 
medycznego). 
Rozmiar: 6,0 – 8,5 co 0,5. 

                                                     RAZEM X
*/Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

Cena netto /wartość/ zadania Nr 2, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ........................................................................................................... zł.
/słownie zł: .................................................................................................................................................................................................................................... /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 2, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z .............................. % podatkiem VAT ........................................ zł. 
/słownie zł: ................................................................................................................................................................................................................................... /.       
     

      ..............................       ...................             ............................................
Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy
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