
Formularz cenowy Rękawice medyczne Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. Opis przedmiotu zamówienia  Rozmiar Producent/ Kod 

katalogowy ilość j.m.
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto VAT 
(%) Wartość brutto

1

1. Rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane, AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona
informacja na opakowaniu), poziom protein <80ug/g rękawicy (potwierdzone w badaniach
niezależnych), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu 0,12+/-
0,01 mm, zgodnośc z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane
jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Karegorii III z adekwatnym
oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz. 2 i 3 z poziomami ochrny, EN
420). Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodna z EN 374-3, badania na
wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). rozmiary S-L,
opakowanie 100 sztuk 

S,M,L 4 000 op.

2

2. Rękawice diagnostyczne nitrylowe z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą z
naturalnego aleosu i witaminy E, niebieskie, cienkie, grubość na palcach 0,1+/- 0,01mm,
mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona
informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę
notyfikowaną, oznaczone jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej
Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374-cz.2 i 3 z
poziomami ochrony, EN 420). Oporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą
EN 374-3-3- min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o
barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych do dezynfekcji, badania na przenikalność
wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S-
L, opakowanie 200 sztuk  

S,M,L 15 000 op.

3

3. Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-
nawilżającą z naturalnego aleosu i witaminy E, niebieskie, cienkie, grubość na palcach 0,1+/-
mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL ≤1,5 (fabrycznie naniesiona
informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę
notyfikowaną, oznaczone jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej
Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374-cz.2i3 z
poziomami ochrony, EN 420). Oporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą
EN 374-3-3- min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o
barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych do dezynfekcji, badania na przenikalność
wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiar XL
, opakowanie po 180 sztuk 

 XL 300 op.

4

4. Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o
strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL ≤1,5, sterylizowane
radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein ≤10 ug/g rękawicy (badania niezależne) mankiet
rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowane obustronnie od wewnątrz, długość
265-280 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM
F 1671, zgodnie z EN-374-3 (załączyć do oferty raporty z wynikami badań), EN 420, EN 388.
Rozmiary 6 - 8,5  

6-8,5 76 000 para
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5

5. Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna
mikroteksturowana, AQL≤1,0 ; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein
<30ug/g rękawicy (badania niezależne). Mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne
hermetyczne foliowane obustronnie od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informacja w
języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280mm w zależności od
rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z EN-374-3
(załączyć do oferty raporty z wynikami badań), EN 420, EN 388. Rozmiary 6 - 8,5 

6-8,5 83 000 para

6

6. Rekawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, warstwa wewnętrzna 100% 
nitryl, bezpudrowe, grubość na palcu 0,25 mm, AQL po zapakowaniu ≤ 1,0, anatomiczne, 
sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 50up/g rękawicy, mankiet rolowany z widicznymi 
podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe 
podciśnieniowe, badania na przeznikalność cytostatyków zgodne z ASTM  D 6978-05. Rozmiar 
7,5 – 9   

7,5-9 3 000 para

7

7.Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, białe,grubość na palcu0,1+/-mm, 260 mm, 
mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL ≤1,5 ( fabrycznie naniesiona 
informacja na opakowaniu ), zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny 
klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na 
opakowaniu ( norma EN 455, EN 374 – cz.2 i3 z poziomami ochrony , EN 420). Odporne na 
przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3-3- min. 8 substancji z czasem 
ochrony na co najmniej 2 poziomie , informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych 
w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabrycznie 
oznakowane na opakowaniu) . Odporne na działanie min. 12 cytostatyków potwierdzone 
raportami z wynikami badań, pakowane  150 szt.Rozmiar S,M,L

S,M,L 600 op.

RAZEM

……………………………………………………......                                                                                                                 ………………………………………………….                                                 
miejscowość                         data                                                                                                                                                                podpis

1) Zamawiający w celu dokonania oceny w kryterium jakość wymaga dołączenia próbek - w liczbie jak wskazano w pkt 7.6.1 SIWZ.                                                                                                                                                                                              
2) Zamawiający wymaga dołączenia oryginalnych kart katalogowych do każdej pozycji wymienionej w formularzu. Przez oryginalną Zamawiający rozumie oficjalną kartę wystawioną przez producenta lub dystrybutora wyrobu. Na 
każdej karcie katalogowej powinno być zaznaczone której pozycji dotyczy. 
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