
 
 

Załącznik nr 4 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup i dostawa materiałów ochrony osobistej w ramach projektu współfinansowanego z EFS w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

 

 

„Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19” 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i transport przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego 

 

1. Przyłbica ochronna na twarz  - 27 sztuk 

 

Przyłbica  - Wykonana z materiałów najwyższej jakości. Przednia część wykonana z materiału 

możliwego do dezynfekcji. Od strony czoła podklejona mikrogumą dla większego komfortu 

użytkowania – nie plastik, który się ślizga, lub materiał, którego nie da się zdezynfekować. Na głowie 

guma silikonowa szerokości 25 mm – a nie tasiemka, guma tekstylna. Szybka wykonana z idealnie 

krystalicznego – przeźroczystego poliwęglanu 0,75 mm. Produkt przeznaczony do użytkowania  

w placówkach medycznych. Rozmiar uniwersalny. Kolor tasiemki – bez znaczenia 

2. Kombinezon ochronny Biały –  27 kompletów  

Kombinezon ochronny o podwyższonych właściwościach. 

 Środek ochrony indywidualnej kategorii I: 100% polipropylen o gramaturze 60 g/m2 

 powlekany mikroporowatym filmem, który tworzy doskonałą warstwę ochronną 

 kombinezon zapinany na suwak 

 posiada kaptur z gumką 

 gumka w rękawach oraz nogawkach, dzięki czemu kombinezon zapewnia większą szczelność 

Wyrób musi spełniać wytyczne dyrektywy i być zaklasyfikowany do kategorii I. 

Produkt musi spełniać zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dla 

środków ochrony indywidualnej określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 

2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 

2173). 

 



 
3. Zakup płynu do dezynfekcji rąk 5l + podręczna butelka z atomizerem od 100 ml do 250 ml – 

27 sztuk 

Środek  do dezynfekcji rąk – preparat do dezynfekcji skóry dłoni na bazie alkoholu w formie płynu. 

Musi mieć szerokie spektrum działania, grzybo, bakterio, wiruso i prątkobójcze również przeciw 

prątkom gruźlicy. Składniki nawilżające, nie wysuszają skóry i pozostawią ją gładką. 

 skuteczność przeciwko wirusom polio typu I, nieosłonkowym Rota oraz Noro  

 skuteczność wobec wirusów osłonkowych: Herpes simplex, HBV, HCV, HIV,Sars-cov-2 

 zawiera D-pantenol  lub glicerynę, który pielęgnuje skórę dłoni, 

 natłuszcza skórę, chroniąc ją przed nadmiernym wysuszaniem podczas wielokrotnych i częstych 

zastosowań, 

 nie zawiera aldehydów, chlorheksyny, chloru i fenoli. 

 czas działania do 30 sekund 

 ważność 2 lata 

 

4. Zakup gogli – 27szt 

Gogle przeznaczone do ochrony oczu przed kroplami lub rozpryskami cieczy. Szczelnie przylegające 

do twarzy. Mogą być zakładane na okulary korekcyjne. Soczewki muszą być wykonane  

z poliwęglanu, odporne na zarysowania. 

5. Zakup płynu do dezynfekcji powierzchni 5l – 54 sztuki 

Środek do dezynfekcji  powierzchni –  alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni. 

Działa w 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Rota, 

Coronawirus/sars 

 skuteczność potwierdzona badaniami. 

 wysoka redukcja ryzyka zakażenia. 

 szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni. 

 nie wymagający rozcieńczania 

 ważność 2 lata 

 

6. Zakup rękawic ochronnych  

- opakowania po 100 szt. – 54 sztuki 

- lub 1 opakowanie 200 szt. – 27 sztuk  

Rękawiczki nitrylowe: diagnostyczne, ochronne, bezpudrowe, niejałowe, nie wywołujące podrażnień, 

o powierzchni teksturowanej. 

Wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg 



 
Kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń 

7. Zakup maseczek ochronnych (8 opakowań x 20szt = 160 szt.) – 27 kompletów 

Maska chirurgiczna, płaska, trzywarstwowa włóknina polipropylenowa, hypoalergiczna z włókien 

sztucznych bez dodatku włókien szklanych i celulozowych, zapewniająca oddychalność. Wykonana  

z materiału 1 klasy palności. W części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiająca dopasowanie 

maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe 

dopasowanie maski do kształtu twarzy, gięty nosek, z gumkami na uszy. Rozmiar uniwersalny –  

co najmniej 175,5cmx9cm). Efektywność  filtracji bakteryjnej >98% .  

8. Zakup fartuchów ochronnych – 27 kompletów 

Komplet fartuchów powinien zawierać: 4 sztuki fartuchów flizelinowych i 4 sztuki fartuchów  

ze ściągaczami. 

Fartuch ochronny niejałowy do jednorazowego użytku. Wykonany z flizeliny medycznej 

posiadający powłokę hydrofobową.  Długi rękaw,  zawiązywany na troki z tyłu. Fartuch musi być 

wykonany z włókniny o gramaturze 30g-40g. Łatwy do założenia, dokładnie okrywają sylwetkę, 

bardzo wygodne, nieopinające, luźne.  

Fartuch medyczny ochronny jednorazowy wykonany z włókniny SMS, czyli materiału 

zapewniającego komfort, nieograniczony zakres ruchów przy zapewnieniu 100% bezpieczeństwa, 

posiadający ściągacze  . Zabezpiecza skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Ubranie można 

regulować na szerokość w granicach rozciągliwości materiału za pomocą troków, które znajdują się po 

bokach. 

Inne uwagi: 

 Certyfikaty dopuszczenia do użytki w służbie zdrowia (CF, FDA), 

 Materiał musi być fabrycznie nowy, 

 Do materiałów dostarczanych należy załączyć atest lub certyfikat jakości, aktualną kartę 

charakterystyki, 

 Produkty oznakowane CE 

Lp. Nazwa asortymentu Ilości 

1 Przyłbica  27 sztuk  

2 Kombinezony (1 kpl – 4 kombinezony) M – 6 kompletów  

L – 9 kompletów 

XL – 6 kompletów 

XXL – 6 kompletów 

Razem 27 kompletów  

 



 
3 Płyn do dezynfekcji rąk 5l. + podręczna butelka z 

atomizerem od 100 ml do 250 ml  

27 sztuk 

4 Gogle 27 sztuk  

5 Płyn do dezynfekcji powierzchni 5l 54 sztuk 

 

6 Rękawiczki nitrylowe  

- opakowanie 100 szt. 

lub 

- opakowanie 200 szt. 

Opak. 100 szt. Opak. 200 szt. 

S – 18 szt. 

M – 18 szt. 

L – 18 szt. 

Razem 54 szt. 

 

S – 9 szt. 

M – 9 szt. 

L – 9 szt. 

Razem 27 szt. 

 

 

7 Maska chirurgiczna  (8 opakowań x 20sztuk) = 160szt. 27 kompletów 

 

8 Fartuch ochronny (1 kpl - 4 fartuchy flizelinowe i 4 

fartuchy ze ściągaczami) 

L – 15 kompletów 

XL – 12 kompletów 

Razem: 27 kompletów 

 

 


