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Formularz asortymentowy ilościowo-cenowy
Kod
poz.

Nazwa pozycji

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość szt.
w opak.
jedn.

Opak.
zbiorcze

Ilość
wspólna
opak.
jedn.

Ilość
Szpital
Praski

Ilość
Szpital
Św.
Rodziny

Ilość
Szpital
Solec

Ilość
Szpital
Wolski

Cena
netto
zł/opak.
jedn.

Cena
brutto
zł/opak.
jedn.

Pakiet I – rękawice chirurgiczne dla procedur wysokiego ryzyka

G11

Rękawice
chirurgiczne R
lateks pd mr
ortopedyczne

Rękawice chirurgiczne dla ortopedii, chirurgii
urazowej i zabiegów o podwyższonym ryzyku
wykonane z lateksu (zawartość protein max 80 µg/g),
lekko pudrowane mączką kukurydzianą,
jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane
radiacyjnie), mikroteksturowane, z równomiernie
rolowanym rantem, szczelnie pakowane w komplecie
2 pary odpowiednio dopasowane rozmiarem,
wewnętrzne rękawice o intensywnym kolorze,
zewnętrzne o innej barwie nie powodującej zjawiska
odblasku i refleksu. Minimalna długość zewnętrznej
rękawicy: 295 mm. Rękawice anatomicznie
dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na
prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na
rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia
mechaniczne. AQL≤1. Opakowanie jednostkowe
powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności,
numer serii oraz nazwę producenta, informacje w
języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 25 par
Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0

www.oppe.pl/przetargi

2 pary

25 par

3 500

3500

0

0

0
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Rękawice chirurgiczne jałowe do procedur
wysokiego ryzyka w systemie rękawic podwójnych,
lateksowe (zawartość protein nie więcej niż 50 µg/g),
bezpudrowe z wewnętrzną warstwą syntetyczną,
sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, prosty
mankiet, szczelnie pakowane parami. Rękawica
wewnętrzna w kolorze jaskrawym, rękawica
Rękawice
zewnętrzna o barwie spokojnej nie męczącej wzroku.
G12 chirurgiczne R Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu
dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Minimalna
lateks pf mp
długość zewnętrznej rękawicy: 295 mm. Elastyczne,
odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na
uszkodzenia mechaniczne. AQL≤1,0. Opakowanie
jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji,
termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta,
informacje w języku polskim oraz znak CE, rozm. od
6 do 8,5
wartość pakietu I wspólnego zamówienia i dla każdego zamawiającego
uczestnika grupy zakupowej

1 para

1 000

1 000

50

0

100

X

Pakiet II – rękawice chirurgiczne
Kod
poz.

G21

Nazwa pozycji

Rękawice
chirurgiczne
neopren pf mp

Opis przedmiotu zamówienia
Rękawice chirurgiczne bezlateksowa bezpudrowa.
Wykonana z neoprenu. Kształt anatomiczny. Kolor
zielony. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną.
Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana
silikonowana i chlorowana. Wewnętrzna warstwa
pokrywana poliuretanem, silikonem i polimerem
Grubość na palcu 0,185 mm Na dłoni 0,175 mm Na
mankiecie 0,160 mm Długość 305 mm AQL 1,0
Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę
produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę
producenta, informacje w języku polskim oraz znak
CE. Pakowane po 25 par. Rozmiary od 5,5 do 9,0

www.oppe.pl/przetargi

Ilość szt.
w opak.
jedn.

Opak.
zbiorcze

1 para

25 par

Ilość
opak.
jedn.

2 000

Ilość dla
Szpital
Praski

Ilość dla
Szpital
Św.
Rodziny

Ilość dla
Szpital
Solec

Ilość dla
Szpital
Wolski

2 000

0

0

0

Cena
netto
zł/opak.
jedn.

Cena
brutto
zł/opak.
jedn.
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Rękawice chirurgiczne lateksowe (zawartość protein
nie więcej niż 70µg/g), pudrowane mączką
kukurydzianą, sterylizowane radiacyjnie,
mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami w
opakowania odporne na wilgoć, elastyczne, odporne
rekawice
na rozciąganie, o wysokiej odporności na
G22
chirurg lateks uszkodzenia mechaniczne. Rękawice anatomicznie
dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na
pd mp
prawą i lewą dłoń z prostym, nierolowanym
mankietem o wymiarach: grubości palców 0,22 dłoń
0,210 +/- 0,05 mankiet max 0,245 długość min 300
mm . AQL ≤1,0. Rozmiary: 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5;
8,0; 8,5; 9,0.
Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane mączką
kukurydzianą o anatomicznym kształcie, mankiet
prosty, nierolowany wzmocniony, mikroteksturowane
o grubości palec 0,22 dłoń 0,210 mankiet 0,240
rekawice
chirurg lateks długość min 300 mm o wartości AQL 1,0 wartość
G23
pd mp
protein lateksu <50ug/g sterylizowane promieniami
niskoproteinowe gamma Opakowanie jednostkowe powinno zawierać:
datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz
nazwę producenta, informacje w języku polskim oraz
znak CE rozmiary od 5,5 do 9,0 pakowane po 40 par
Wartość pakietu II wspólnego zamówienia oraz dla każdego
zamawiającego uczestnika grupy zakupowej

1 para

1 para

40 par

90 000

90 000

0

0

0

10 000

10 000

0

0

0

X

X

X

Ilość dla
Szpital
Praski

Ilość dla
Szpital
Św.
Rodziny

Ilość dla
Szpital
Solec

Ilość dla
Szpital
Wolski

0

650

1 700

500

Pakiet III – rękawice sterylne

Kod
poz.

Nazwa pozycji

G30

Rękawice chirurgiczne jałowe sterylizowane
radiacyjnie bezlateksowe, wykonane z neoprenu,
rękawice
bezpudrowe, anatomicznie dopasowane do kształtu
chirurg neopren dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń zakończone
pf mr
mankietem rolowanym lub prostym powierzchnia
zewnętrzna silikonowana lub pokryta poliuretanem.
Powierzchnia wewnętrzna pokryta syntetykiem lub
www.oppe.pl/przetargi

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość szt.
w opak.
jedn.

1 para

Opak.
zbiorcze

Ilość
opak.
jedn.

22 200

Cena
netto
zł/opak.
jedn.

Cena
brutto
zł/opak.
jedn.
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silikonem. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o
wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Minimalna długość rękawicy 300 mm ± 5mm
Grubość na dłoni min 0,190+/-0,05mm AQL ≤1,0.
szczelnie pakowane parami Rozmiary od 6,0 do 9,0
Rękawice zgodne z normą EN 455 Na opakowaniu
powinny być umieszczone: data produkcji, termin
ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje
w języku polskim oraz znak CE
Rękawice chirurgiczne lateksowe (zawartość protein
nie więcej niż 70µg/g), pudrowane mączką
kukurydzianą, sterylizowane radiacyjnie,
mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami w
opakowania odporne na wilgoć, elastyczne, odporne
rękawice
na rozciąganie, o wysokiej odporności na
G31
chirurg lateks
uszkodzenia mechaniczne. Rękawice anatomicznie
pd mp
dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na
prawą i lewą dłoń z rolowanym mankietem o
wymiarach: grubości palców 0,22 dłoń 0,21 +/- 0,03
mankiet max 0,245 długość min 280 mm . AQL ≤1,0.
Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0.
Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe(zawartość
protein < 80µg/g),., bezpudrowe, powierzchnia
wewnętrzna pokryta warstwą syntetyczną,
powierzchnia zewnętrzna pokryta warstwą
syntetyczną, silikonowana zakończone
wzmocnionym PROSTYM mankietem.
Teksturowane. Kształt anatomiczny, szczelnie
pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą
rękawice
G32 chirurg lateks pf dłoń Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej
mp
odporności na uszkodzenia mechaniczne AQL ≤1,0.
Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,22 +/0,02mm, na palcach 0,23mm +/-0,02mm, minimalna
dł.: 290mm. Rozmiary od 6,0 do 9,0 Na opakowaniu
powinny być umieszczone: data produkcji, termin
ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje
w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic
radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455

www.oppe.pl/przetargi

1 para

11 000

0

0

0

13 000

1 para

17 400

0

0

17 400

0
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Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe(zawartość
protein < 50µg/g),., bezpudrowe, powierzchnia
wewnętrzna pokryta warstwą syntetyczną lub
silikonem, powierzchnia zewnętrzna pokryta warstwą
syntetyczną lub silikonem zakończone wzmocnionym
rolowanym mankietem. Teksturowane. Kształt
anatomiczny, szczelnie pakowane parami,
zróżnicowane na prawą i lewą dłoń Elastyczne,
rękawice
G33 chirurg lateks pf odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na
uszkodzenia mechaniczne AQL ≤1,0. Grubość
mr
rękawicy w części dłoniowej 0,22 +/-0,02mm, na
palcach 0,23mm +/-0,02mm, minimalna dł.: 290mm.
Rozmiary od 6,0 do 9,0 Na opakowaniu powinny być
umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer
serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim
oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna.
Rękawice zgodne z normą EN 455
G34

G35

rękawice med
lateks pf mr
ginekologiczne

Rękawice ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe o
przedłużonym mankiecie zakończonym rolowaniem.
Teksturowane. Rozm. L, M

rękawice
chirurg. lateks
pf mr
ortopedyczne

Rękawice chirurgiczne lateksowe ortopedyczne
bezpudrowe koloru brązowego Teksturowane Kształt
anatomiczny, szczelnie pakowane parami,
zróżnicowane na prawą i lewą dłoń Rolowany brzeg
mankietu Powierzchnia zewnętrzna teksturowana,
chlorowana i silikonowana Powierzchnia wewnętrzna
pokryta poliuretanem, silikonowana i chlorowana
Grubość: na palcu 0,330mm+/-0,02mm Na dłoni
0,300 mm+/-0,02mm Na mankiecie 0,260 mm+/0,02mm Minimalna długość 290mm+/-5mm Poziom
protein lateksu <80ug/g według zmodyfikowanej
metody Lowry'ego. AQL 1,0 Rozmiary od 6,0 do 9,0
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data
produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa
producenta, informacje w języku polskim oraz znak
CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice
zgodne z normą EN 455

www.oppe.pl/przetargi

1 para

1 para

54 000

0

64 000

8 000

18 000

250

50

130

0

0
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0

0

950

0
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Rękawice neoprenowe do przygotowywania
cytostatyków, jałowe, bezpudrowe, o anatomicznym
rękawice med.
kształcie, klasyfikowane jako środek ochrony
G36 neopren pf mp
indywidualnej, powierzchnia teksturowana na
do cytostatyków
palcach, mankiet prosty. Pakowane min. po 10 par.
Rozmiar: 7 i 7,5
wartość pakietu III wspólnego zamówienia i dla każdego zamawiającego
uczestnika grupy zakupowej

1 para

10 par

2 000

0

500

0

0

Ilość dla
Szpital
Praski

Ilość dla
Szpital
Św.
Rodziny

Ilość dla
Szpital
Solec

Ilość dla
Szpital
Wolski

15 000

1 000

2 800

3 900

Pakiet IV – rękawice medyczne niesterylne
Kod
poz.

Nazwa pozycji

G37

Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe,
bezpudrowe, bezzapachowe, przezroczyste. Miękkie i
rozciągliwe, zapewniające wygodę i mniejsze
zmęczenie dłoni, dające się łatwo zakładać i
zdejmować pasujące na obie dłonie. Powierzchnia
rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu
równomiernie rolowany. Długość min. 240 mm.
Grubość w strefie palców min 0,08 +/- 0,02 mm.
Grubość w części dłoniowej i na mankiecie min 0,08
+/- 0,02 mm Wysoka odporność na uszkodzenia
mechaniczne AQL 1,5. Odpowiadające normom EN
rękawice diagn. 455 1-2-3. Opakowania mogą być zróżnicowane
winyl pf mr
kolorystycznie 100 szt. w opakowaniu. Rozmiary :
XS, S, M, L, XL. Rozmiar rękawicy oznaczony na
pudełku za pomocą litery i cyfry Wytrzymałość na
rozerwanie przed procesem starzenia ≥ 3,6 N. Po
procesie starzenia ≥3,6 N. Badania na przenikalność
wirusów zgodne z ASTM F-1671. Badania
potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z
żywnością. Badania na przenikanie substancji
chemicznych zgodnie z EN 374. Na opakowaniu
powinny być umieszczone; data produkcji, termin
ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje
w języku polskim oraz CE
www.oppe.pl/przetargi

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość szt.
w opak.
jedn.

100 szt.

Opak.
zbiorcze

Ilość
opak.
jedn.

23 700

Cena
netto
zł/opak.
jedn.

Cena
brutto
zł/opak.
jedn.
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G38

G39

Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe
bezpudrowe, do przygotowywania cytostatyków,
Badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z EN
374-3. , dające się łatwo zakładać i zdejmować z
możliwością noszenia na obu dłoniach. Mankiet
rolowany.. Długość min. 240 mm. AQL 1,5.
Odpowiadające normom EN 455 Okres
rękawice diagn.
magazynowania 5 lat od daty produkcji. 100 szt. w
nitryl pf mr do
opakowaniu. Rozmiary : XS, S, M, L, XL. Grubość
cytostatyków
palca min 0,08 mm. Grubość dłoni min 0,05mm
Wytrzymałość na rozerwanie przed procesem
starzenia ≥ 6,0 N. Po procesie starzenia ≥ 6,0 N.
Badania na przenikalność substancji Chemicznych
zgodne z EN 374-3. Badania na przenikalność
wirusów wg ASTM F-1671. Badania przy kontakcie
z żywnością.
Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe,
bezpudrowe, kolor rękawic inny niż biały i czarny,
dające się łatwo zakładać i zdejmować, z
możliwością noszenia na obu dłoniach. bez zgrubień i
pęcherzy powierzchnia zewnętrzna teksturowana na
całości lub na opuszkach (zapewniająca dobrą
chwytność), rant mankietu równomiernie zrolowany.
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.
AQL ≤1,5 zgodnie z normą EN-455-1. Siła zerwania
po starzeniu min. 7,5 N zgodnie z normą EN 455-2.
rękawice diagn. Rozciągliwość po starzeniu min. 580%. Minimalna
długość rękawicy 240 m m Grubość rękawicy w
nitryl pf mr
ogólnego
części dłoniowej i na mankiecie max 0,08mm +/-0,02
przeznaczenia mm, na palcach max 0,09 mm +/-0,03 mm Rękawice
posiadają pozytywne wyniki badań na patogeny
krwiopochodne ( wirusy) -wg ASTM F 1671
Rękawice muszą być zgodne z normą EN 374-2 (
piktogramy dot. mikroorganizmów na opakowaniu
oraz EN 420:2003+A1:2009. Rękawice posiadają
badania na przenikalność substancji chemicznych i
dezynfekcyjnych wg. normy EN 374-3 na minimum 3
substancje chemiczne w tym szczególnie na metanol
lub etanol poziom ochrony 2. Rękawice oznakowane
jako produkt medyczny klasy 1 oraz środek ochrony
www.oppe.pl/przetargi

100 szt.

200

0

15

0

0

100 szt.

35 200

15 000

2 530

2 800

21 000
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osobistej kategorii 3. Oznaczenie fabryczne na
opakowaniu: znak CE, data produkcji, data ważności
nr. serii / Lot, piktogramy za zgodność z EN 374-2,
nazwa producenta oraz rozmiar. wszystkie napisy w
języku polskim. Rozmiary XS S, M, L, XL
Opakowanie min.100 szt. W przypadku opakowania
innego proszę wycenić dla opakowania 100 szt.

G40

Rękawice diagnostyczne z lateksu o obniżonej
zawartości protein (nie więcej niż 50µg/g),
bezpudrowe, niesterylne, pasujące na prawą i lewą
rękę. Powierzchnia rękawic lekko teksturowana,
rękawice diagn.
zapewniająca dobrą chwytność; od wewnątrz pokryta
lateks pf mr
polimerem; rant mankietu równomiernie zrolowany.
Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka
odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL 1,5.
Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL.

100 szt.

10

0

0

0

10

G41

Rękawice diagnostyczne z lateksu pudrowane,
niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę.
Powierzchnia rękawic lekko teksturowana,
rękawice diagn. zapewniająca dobrą chwytność; od wewnątrz pokryta
lateks pd mr
polimerem; rant mankietu równomiernie zrolowany.
Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka
odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL 1,5.
Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL.

100 szt.

7 500

0

4 000

0

0

100 szt.

2 500

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

Rękawice higieniczne niejałowe z teksturowanej folii
LDPE, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące
G42
na prawą i lewą rękę. Pakowane po 100 szt.
Rozmiary: S, M, L.
wartość pakietu IV wspólnego zamówienia i dla każdego zamawiającego
uczestnika grupy zakupowej
rękawice
higieniczne

www.oppe.pl/przetargi
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