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PAKIET 1  KOD CPV 35113400-3 ODZIEŻ OCHRONNA I ZABEZPIECZAJĄCA 

l.p. Nazwa towaru j.m. ilość 

1. 

Kombinezon ochronny jednoczęściowy z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką 
na całej długości, kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte 
elastyczną gumką zapewniającą lepsze  dopasowanie i komfort ruchów. Zapewnia 
ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z 
kategorią III odzieży ochronnej wg. normy 14126:2003+AC:2004.  Zgodny z 
normami: 
EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B- ochrona przed cząstkami stałymi, 
EN 13034:2005+Al:2009 - Typ 6B –ochrona przed ciekłymi chemikaliami, 
EU 2016/425 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), 
EN 14325:2018 - odporność na penetrację płynów, chemikaliów klasa 3, 
wytrzymałość szwów klasa 2 (>50N), odporność na ścieranie klasa 6 (liczba otarć 
>2000 - Test Martindala), odporność na pękanie przy zginaniu >8000 cykli, klasa 3 
ISO 16604 - Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cieczy pod ciśnieniem 
hydrostatycznym, klasa 6 
ISO 22610 - Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku 
mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 6 
ISO 22612 - Odporność na przenikanie skażonych cząstek, klasa 3, 
EN 863 odporność na przebicie klasa 1 (8,8N) 
PN-EN ISO 13688:2013-12 – Odzież Ochronna – Wymagania ogólne . 
Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, gramatura całkowita laminatu: 
57g/m2 ±3g/m2 (PP 33 g/m2, PE 22 g/m2, klej 2 g/m2), ),materiał miękki, przyjazny 
dla skory, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M 
- L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio 
na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy,  rozmiar, typ, 
kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z 
numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa. 
rozmiar L, XL, XXL 

szt. 6 000 

 

 

PAKIET 2  KOD CPV 35113400-3 ODZIEŻ OCHRONNA I ZABEZPIECZAJĄCA 

l.p. Nazwa towaru j.m. ilość 

1. 

Maska hypoalergiczna, wykonana z włókniny trójwarstwowej, pełnobarierowej, z 
warstwą twarzową specjalnie wygładzoną nie powodującą uczuleń ani podrażnień, 
czy uczucia swędzenia - wolna od mikrowłosków (warstwa twarzowa z materiału: 
polietylen+poliester). Wykonana z włókniny bezzapachowej. Wiązania na 4 troki o 
długości 38-43 cm. Wyrób zapewniający skuteczną barierę dla cząstek i bakterii, 
przy jednoczesnej wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej. 
Współczynnik BFE minimum 99,3%. Usztywniona część nosowa (usztywnienie min 
13cm). W kolorze zielonym lub niebieskim. Pakowana w kartoniki po 50 sztuk 
masek, gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie (w formie 
podajnika). Na kartoniku opis: nr katalogowy, producent, liczba sztuk w opakowaniu, 
seria, data ważności, znak CE.  

szt. 150 000 
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PAKIET 3  KOD CPV 33190000-8 RÓŻNE URZĄDZENIA I PRODUKTY MEDYCZNE 

l.p. Nazwa towaru j.m. ilość 

1 
Szczoteczki do wymazów cytologicznych wachlarz, 

szt. 800 

2 
Szczoteczki do wymazów cytologicznych  "butelkowe" 

szt. 500 

3 
Wzierniki ginekologiczne j.uż. Rozmiar XXS 

szt. 100 

4 
Wzierniki ginekologiczne j.uż. Rozmiar XS 

szt. 1 500 

5 
Wzierniki ginekologiczne j.uż. Rozmiar M 

szt. 2 500 

6 
Wzierniki ginekologiczne j.uż. Rozmiar L 

szt. 100 

7 
zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty 

szt. 1 200 

8 
Nożyczki do przecinania zaciskaczy pępowiny 

szt. 20 

9 
Endosampler do badań diagnostycznych /biopsja endometrialna 

szt. 100 

10 
Rozszerzacz kanałowy 3/4 mm j.u. sterylny 

szt. 100 

11 
Pojemniki do badań 20 ml 

szt. 200 

12 
Wzierniki typu Collin rozm. S, M 

szt. 10 

13 

Próżnociąg położniczy jednorazowego użytku, posiadający odpowiednio 
wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej 
próżni w postaci czytelnej podziałki oraz łatwo dostępny zawór zwalniający 
próżnię. Próżnociąg posiadający wskaźnik siły ciągu, pozwalający uniknąć 
przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość 
komplikacji. Elastyczne połączenie między pelotą, a uchwytem pozwala na 
bezproblemowe manewrowanie oraz właściwe umiejscowienie peloty. 
Atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba o średnicy 50mm, odpowiednie do 
zastosowania w przypadku każdego ułożenia płodu oraz cesarskiego cięcia lub 
elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm do wyboru 
przez Zamawiającego. 

szt. 30 

14 

Paski wskaźnikowe do badania pH pochwy pH  4.0 - 7.0  Opakowanie  100 szt. 
pojedynczych pasków, na końcu których umieszczona jest bibuła nasycona mieszaniną 
specjalnych związków chemicznych (indykatorów);  przeznaczone do:badania pH 
pochwy w przypadku podejrzenia infekcji intymnych,kontroli wydzieliny dla kobiet w 
ciąży pod kątem wycieku wód płodowych / sączenia się wód płodowychwykonywania 
pomiaru pH śluzu z szyjki macicy dla kobiet starających zajść w ciążę  

op 20 

15 
Zestaw do badania drożności jajowodów ExEm Foam Kit + k 

szt. 10 

 

 


