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FORMULARZ CENOWY
Rękawice medyczne dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego 

Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.

Oferowane rękawice winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz powinny być zarejestrowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. 107/2010 poz. 679) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

Oferowane rękawice winny być przebadane na przenikanie substancji chemicznych wg normy EN-374-3, dla substancji co najmniej z grupy: alkoholi, kwasów i zasad potwierdzone 
raportem z badań przeprowadzonych przez jednostkę niezależną – należy dołączyć stosowny dokument do oferty.

Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych bez zawartości tiuranów, co ma być potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej – należy dołączyć stosowny 
dokument do oferty.

Wymagane jest dołączenie do oferty dokumentów - materiałów informacyjnych (karty katalogowe, prospekty, ulotki) opisujących parametry techniczne oferowanych rękawiczek

Wymaga się, by każde opakowanie  oferowanych wyrobów było zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą co najmniej: nazwa własna, jego 
wytwórca / producent, rozmiar, data produkcji / seria, data przydatności do użytku, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych nitrylowych zarejestrowanych podwójnie to jest, jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III - na każdym 

Lp. Asortyment j.m. ilość wartość netto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Rękawice nitrylowe L, XL x 100 op. 2000
2 Rękawice nitrylowe M x 100 op. 1500
3 Rękawice nitrylowe S x 100 op. 600
4 Rękawice lateksowe (S,M,L) x 100 op. 300
5 Rękawice sterylne rozm. 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 par 400
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opakowaniu oznakowanie podwójne jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III, odpowiednie piktogramy (odniesienie do norm) na opakowaniu.

Rękawice lateksowe pudrowane o następujących parametrach: (rozmiar /długość w mm/ szerokość w mm/ dopuszczalne odchylenie  w mm ): 

S-256-82- +/- 3 mm; M-257-96 - +/- 3; L – 249 – 104 - +/- 3; Grubość ścianki: na palcu 0,16 mm- +/- 0,03mm; 

na mankiecie 0,10 mm - +/- 0,03 mm; na dłoni 0,14 mm - +/- 0,03mm

Rękawice nitrylowe bezpudrowe o następujących parametrach: ( rozmiar / długość / szerokość w mm (dopuszczalne odchylenie w mm ) 

S- 240 – 84 - +/- 3; M – 240 – 94 - +/- 3; L – 240 -  105- +/-3; grubość ścianki: na palcu 0,15 mm - +/- 0,03 mm;  

na dłoni 0,12 mm +/- 0,03 mm; na mankiecie 0,08 mm - +/- 0,03 mm

Rękawice sterylne lateksowe pudrowane o następujących parametrach ( rozmiar / długość w mm/ szerokość w mm /dopuszczalne odchylenie w mm): 

7,0 – 290 -92 +/- 2;   7,5 – 300 -106 - +/- 2;   8,0 – 300 – 106 - +/- 2;   8,5 – 300 – 114 - +/- 2 

grubość ścianki: - na palcu 0,20 mm - +/- 0,02 mm; na dłoni 0,18 mm - +/- 0,02mm; na mankiecie 0,10 mm - +/- 0,03mm
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