
Załącznik nr 5 do SIWZ

GRUPA 1

poz. Nazwa przedmiotu zamówienia / nr katalogowy Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 80000 para

2 10000 para

3 200 para

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Nazwa handlowa 
przedmiotu 
zamówienia

Pełny numer 
katalogowy/

symbol

Kraj 
producent
a i jego 
nazwa

jednostka 
mierzalna

Cena 
jednostko
wa netto 

w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość netto w 
zł

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto w 
zł

Rękawice chirurgiczne z lateksu, lekko pudrowane, 
poziom protein poniżej 80µg/g, jednorazowego użytku, 
jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane. 
AQL≤1,0. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 
0,20mm, długość min. 280 mm. Mankiet zakończony 
równomiernie rolowanym rantem. Na opakowaniu 
wymagana: data produkcji, data ważności, numer serii. 
Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Spełnienie 
wymagań potwierdzić protokołami badań producenta nie 
starszymi niż 2013 roku.

Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, neoprenowe, 
bezpudrowe, pokryte poliuretanem, jednorazowego 
użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), 
mikroteksturowane. AQL≤1,0. Grubość pojedynczej 
ścianki palca palca min. 0,19mm, długość 300 mm +/-
0,05mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym 
rantem. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, 
data ważności, numer serii Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 
8,0; 8,5; 9,0. Spełnienie wymagań potwierdzić 
protokołami badań producenta nie starszymi niż z 2013 
roku.

Rękawice ginekologiczne, o przedłużonym mankiecie, 
sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane. Na 
opakowaniu wymagana: data produkcji, data ważności, 
numer serii. Zawartość białek poniżej 10 µg/g. Rozmiar 
6,5(S), 7,5(M), 8,5(L).



GRUPA 2

Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 10000

2 48000

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

GRUPA 3

Nazwa handlowa 
przedmiotu 
zamówienia

Pełny numer 
katalogowy/

symbol

Kraj 
producent
a i jego 
nazwa

jednostka 
mierzalna

Cena 
jednostko
wa netto 

w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość netto w 
zł

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto w 
zł

Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, 
niejałowe, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein 
poniżej 120 µg/dm2. Poziom AQL 1,5. Grubość 
pojedynczej ścianki palca min. 0,11mm, długość min. 
240 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym 
rantem. Pakowane po 100 szt. Na opakowaniu 
wymagana: data produkcji, data ważności, numer serii. 
Rozmiary: XS, S, M, L, XL. Na opakowaniu wymagana: 
data produkcji, data ważności, nr serii. Spełnienie 
wymagań potwierdzić protokołami badań producenta nie 
starszymi niż z 2013 roku. 

opakowa
nie

Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, 
bezpudrowe, o bardzo dużej elastyczności, o 
teksturowanych końcówkach palców. Grubość 
pojedynczej ścianki palca min. 0,10mm, długość min. 
240mm. AQL 1,5. Rozmiary: S, M, L, XL. Pakowane po 
100 sztuk. Na opakowaniu wymagana: data produkcji, 
data ważności, numer serii. Spełnienie powyższych 
wymagań potwierdzić protokołami badań producenta nie 
starszymi niż z 2013 roku. Zgodne z normą EN 374-3 
oraz ASTM F-1671. Dopuszczone do kontaktu z 
żywnością. 

opakowa
nie



Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2000 para

2 3000

3 200

4 Osłonki medyczne jednorazowego użytku do badań USG 4000 szt.

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Nazwa handlowa 
przedmiotu 
zamówienia

Pełny numer 
katalogowy/

symbol

Kraj 
producent
a i jego 
nazwa

jednostka 
mierzalna

Cena 
jednostko
wa netto 

w zł

Stawka 
podatku 

VAT

Wartość netto w 
zł

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto w 
zł

Rekawice ochronne nitrylowe, flokowane bawełną, w 
kolorze zielonym. Chroniące przed zagrożeniami 
chemicznymi. Długosć 315mm +/-10mm, grubość 0,38 
+/-0,03mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnoscią. 
Rozmiar 7, 8, 9, 10, 11. 

Rękawice foliowe HDPE, teksturowane. Rozmiar S, M, L. 
Op. a 100 szt. 

opakowa
nie

Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, 
bezpudrowe, o przedłużonym mankiecie. Długość 
300mm. AQL 1,5. Pakowane po 100 szt. 

opakowa
nie


	Arkusz1

