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W S Z Y S C Y 

 
 
 

dot.: zmiany treści zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę 
rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Specjalistycznego  Chorób Płuc w Zakopanem. 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści zaproszenia 
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia -pakiet nr 3.  
W załączeniu poprawiony zał.  nr 1 do zaproszenia- pakiet nr 3. 
  
Pozostałe warunki zawarte w zaproszeniu pozostają bez zmian. 
 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02.08.2017 r. godz. 10:00.  

 
 

Zastępca Dyrektora  

Ds. Pielęgniarstwa i Administracji 

mgr Helena Brzozowska  

 



 

                    

Zał. nr 1 do zaproszenia 

Pakiet nr 3 
 

Rękawice chirurgiczne powinny być pakowane zgodnie z normami w taki sposób aby zachowała była szczelność rękawic. 
Wymagane badania laboratoryjne zlecone przez niezależne podmioty, nie starsze niż 2013 potwierdzające ilość zawartych 
protein 

         
 Lp. 

 

Przedmiot zamówienia 

 j. m. ilość 

Cena 
jedn. 

netto(zł) 

Cena netto 
za całość 

asortymentu 
 

VAT 
% 
 

stawka 
i kwota Cena brutto 

za całość 
asortymentu 

Opis oferowanego  
produktu 
(potwierdzający 
parametry z kolumny 2),  
 
Nazwa producenta, 
nr katalogu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Rękawice chirurgiczne, lateksowe 

pudrowane, koloru białego, powierzchnia 
zewnętrzna mikroteksturowana, 

AQL=1,0 - 10pkt, AQL niższy - 0pkt, 
sterylizowane radiacyjnie, anatomicznie, 

średni poziom protein <30ug/g 
rękawicy - 15pkt, powyżej - 0pkt, 

mankiet rolowany, opakowanie 
zewnętrzne hermetycznie foliowane od 

wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym 
informcja w języku polskim dotycząca 

postępowania z pudrem, długość 260-280 
mm dopasowania do rozmiaru, badania 
na przenikalność dla wirusów zgodnie z 
ASTM F 1671, badania na przenikalność 

substacji chemicznych zgodnie z EN-374-
3, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej 
dla środka ochrony osobistej kategorii III  

para 12 000 

   

 

 
2 Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: 

lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, 
warstwa wew. 100% 

nitryl,brzpudrowe,wewnątrz silikonowane, 
grubość na palcu 0,25mm AQL po 
zapakowaniu <1,0 sterylizowane 

radiacyjnie, anatomicznie, pozimo 
protein <50ug/g - 10pkt, powyżej 50 
ug/g - 0pkt ,rękawicy, mankiet rolowany 

para 500 

   

 

 



 
 

                    

z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi 
wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne 

hermetycznie foliowane, badania na 
przenikalność cytostatyków zgodnie z 

ASTM D 6978-05  

 
RAZEM 
   

 
 

 
                             …………………………….. 
                     (podpis wykonawcy)  


