
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zadanie nr 1

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Jedn. 

miary
Ilość

Cena jedn. 

netto  

Cena jedn. 

brutto

Wartość 

netto 

VAT 

%

Wartość 

brutto

Nazwa 

handlowa

Nazwa 

handlowa 

na 

fakturze

Producent/ 

Nr 

katalogowy 

(jeżeli 

dotyczy)

1

FARUCH OCHRONNY STERYLNY (DO 

SPORZĄDZANIA ROZTWORÓW 

CYTOSTATYKÓW), jednorazowego użytku, 

stanowiący środek ochronny indywidualnej, 

wykonany z paraprzepuszczalnego materiału, 

niepylącego, mankiety z elastycznym 

ściągaczem o szerokości min. 4 cm  ściśle 

przylegającym  do nadgarstka, kołnierz 

zapinany na rzep lub troczek, posiadający 

nieprzemakalne  wstawki w rękawach i w 

części przedniej, z tyłu wiązany na minimum 

trzy pary troczków lub pasków nie krótszych 

niż 15 cm (oraz górne zapięcie na rzep), 

Wyrób posiadający atest na przenikliwość 

cytostatyków z zachowaniem bariery  na okres 

4 godzin dla Cyklofosfamidu, Doxorubicyny i 

Citosplatyny. Zgodny z normą E 13034.  

Różne rozmiary

szt. 70
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2

KOMBINEZON OCHRONNY STERYLN  ( 

do sporządzania cytostatyków), pakowany 

pojedyńczo, jednorazowego uzytku, 

stanowiący  środek ochrony indywidualnej. 

Materiał niepylący, nieprzepuszczalny dla 

substancji chemicznych zgodnie z normą E 

13034. Nogawki kombinezonu scalone z 

osłonami na obówie o antyposlizgowej 

powierzchni, elastyczne mankiety 

zapewniające utrzymanie się rękawu w 

miejscu. Zamykany na suwak, z kapturem. 

Różne rozmiary.

szt. 240

3

Półmaska ochronna dla personelu 

medycznego-respirowana, spełniająca wymogi 

klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana 

jako środek ochrony osobistej, w kształcie 

stożka, jedopanelowa, wykonana z 

materiałów: poliester, melt blown, poliester, 

posiadającą w części środkowej zawór 

oddechowy ułotwiający oddychanie, w górnej 

części maski wyprofilowane usztywnienie na 

nos, po stronie wewnętrznej ( od strony 

twarzy) pianka zwiększająca komfort 

użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki 

na głowę wykonane z termoplastycznego, 

bezlateksowego materiału ułatwiającego 

nakładanie maski, skuteczność filtracji 

cząsteczkowej (dla cząsteczek 

0,1µm)>99,9%, skuteczność filtracji 

bakteryjnej > 99,9%, całkowite przesiąkanie 

do środka< 0,65%, penetracja areozoli 

testowych < 0,65%, opór oddechowy przy 

wdechu i wydechu ≤ 2,45 mbar. Opakowanie  

10 szt.

opak. 20

               Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

RAZEM
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