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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i umowy 

Część 1:  Fartuchy jednorazowe 
 

 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Ilość J.m. 

cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT 

Kwota 

podatku 

VAT 

Wartość brutto Nazwa, producent 

oferowanego przedmiotu 

zamówienia 

1 

 

 

Fartuchy 

jednorazowe 

 

514 

 

szt 

       

RAZEM      

 

Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi: 

a powinien spełniać wymagania normy EN 14126 dotyczącej odzieży ochronnej według co najmniej wyszczególnionych warunków: 

b odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa  4  i wyższa, 

c odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu    z substancjami zawierającymi 

skażone ciecze – klasa 4 i wyższa, 

d odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa 

e fartuch wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec lub kombinezon ochronny najlepiej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605 

f rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą, 

g wykonany z materiału minimum 1 klasy palności, 

h wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu    i celulozy do procedur wysokiego ryzyka, 

i szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie, 
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j rozmiar L i XL – kolor żółty lub niebieski, 

 

k pakowany  w indywidualne opakowanie 

l oznakowanie zawierające informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 

dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres). 

Materiały wytyczne konsultanta krajowego - odzież ochronna 

BRN30055CB61140_027313.pdf 0.17MB 

Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów 

medycznych (Dz.U.poz.211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia  dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 

Oznakowanie znakiem CE 

Produkt   musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w  przepisach UE, w tym m.in. deklarację zgodności CE.  

 

 

 

Dostawy towaru:  towar  zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego najpóźniej do 20 listopada  2020r. 
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data, pieczęć i podpis Wykonawcy 
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