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r
J.m. Ilość op. Cena jedn. Netto Wartość netto

VAT 

%
Wartość brutto Producent Nr katalog.

S Op. a`100 szt.                             8    

M Op. a`100 szt.                           14    

L Op. a`100 szt.                             1    

S Op. a`200 szt.                      1 400    

M Op. a`200 szt.                      4 950    

L Op. a`200 szt.                         800    

XL Op. a`200 szt.                         100    

3 Rękawice foliowe M/L Op. a`100 szt.                         300    

S
Op.                   

a' 100 szt.
                            6    

M Op. a' 100 szt.                           11    

L Op. a' 100 szt.                             1    

                            -   zł x                          -   zł 

Raport z badań dotyczęcych normy do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej załączy dokumenty potwierdzające zgodność z normą EN 374.1-3 dla poz 4 . Zamawiający wymaga 2 poziomu odporności na przenikanie min.8-10 substancji 

chemicznych wymienionych w załącznika do normy(bez cytostatyków). 

Dot. poz. 1, 2, 4. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej . Informacje o poziomie ochrony nadrukowane na opakowaniu jednostkowym.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innych opakowań niż określone w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości, zaokrąglając ilość pełnych opakowań w górę - w takim przypadku należy nanieść 

odpowiednią zmianę w kolumnie „Ilość”

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej załączy karty techniczne wyrobów z zaznaczonymi parametrami wymaganymi wystawione przez producenta. 

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej załączy dokumenty potwierdzające zgodność z normą EN 455.1-4. dla poz 1, 2, 4 

Raport z badań dotyczących normy do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych.

Wyknawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej załączy dokumenty potwierdzające zgodność z normą EN 374.1-3 dla poz 1, 2 . Zamawiający wymaga 2 poziomu odporności na przenikanie min. 3 substancji 

chemicznych wymienionych w załącznika do normy. 

Razem

1

Rękawice nitrylowe diagnostyczne z 

wyczuwalną teksturą na końcach palców, 

AQL≤1,5, długi mankiet 260-310mm, 

4

Rękawice diagnostyczne do procedur 

wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, 

bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny,  

mankiet rolowany,   długość rękawicy   

minimum 284 mm grubość min: na palcu 

min. 0,13 mm, na dłoni min. 0,10 mm oraz na 

mankiecie min. 0,08 mm, siła zrywu   

minimum przed i po starzeniu 11 N, 

zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana 

(tekstura tylko na opuszkach palców), AQL≤ 

1,5 , przebadane na wirusy kriopochodne 

zgodnie z ASTM F 1671 

2

Rękawice nitrylowe diagnostyczne AQL≤1,5, 

długość min. 240 mm grubość rękawicy  0,05-

0,12 mm (bardzo elastyczne zbliżone 

właściwościami do lateksu). Kolor 

niebieski/fioletowy. Siła rozerwania przed 

starzeniem/po starzeniu min. 6,0 N. 


