Załącznik nr 1
do Zaproszenia do złożenia Ofert na:
„Sukcesywna dostawę środków
ochrony osobistej przeciwko Covid 19”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do Zaproszenia do składania ofert na sukcesywną dostawę środków ochrony osobistej
przeciwko Covid 19 na potrzeby Sądu Rejonowego w Otwocku
Kody CPV
18143000-3 - Akcesoria ochronne
I.

Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej
przeciwko Covid 19
Lp.
1

1

2

3

Opis wymagania
2
Żel do
dezynfekowania
rąk bez użycia
wody (op.50ml)
Żel do
dezynfekowania
rąk z pompką bez
użycia wody
(op.250ml)
Płyn do
dezynfekcji rak
poj. 5000 ml

Płyn do
dezynfekcji rąk z
pompką poj.
500ml

Wymagania podstawowe

Ilość

3
Wymagania – min. 70% alkoholu, o
działaniu nawilżającym, z aloesem,
gliceryną, prowitaminą B5,
zapachowy, produkt w składzie nie
może zawierać chloru
Wymagania – min. 70% alkoholu, o
działaniu nawilżającym, z aloesem,
gliceryną, prowitaminą B5,
zapachowy, produkt w składzie nie
może zawierać chloru
Wymagania – min 70% alkoholu, o
przyjemnym zapachu np. lemon, z
aloesem, gliceryną, prowitaminą B5
(D-pantenol), produkt w składzie
nie może zawierać chloru, wpisany
na listę Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych
Wymagania – min 70% alkoholu, o
przyjemnym zapachu np. lemon, z
aloesem, gliceryną, prowitaminą B5
(D-pantenol), produkt w składzie
nie może zawierać chloru, wpisany
na listę Urzędu Rejestracji

4
60

Jednostka
miary
5
szt.

40

szt.

60

szt.

20

szt.
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4

Maseczki
chirurgiczne
trójwarstwowe
jednorazowe (op.
50szt)

5

Maseczka
ochronna FFP3 z
zaworkiem

6

Maseczka
ochronna FFR3
bez zaworka

7

Rękawice
nitrylowe
bezpudrowe
jednorazowe (op.

Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów
Biobójczych
Trzy warstwy 22GPP, 25G Włóknina
MELT – BLOWN, 25GPP+dodatkowa
warstwa BFE˃95%, posiada
sztywnik umożliwiający
dopasowanie do kształtu twarzy, z
miękkimi gumkami na uszy,
bezzapachowa, hipoalergiczna,
maska posiada certyfikaty
EN14683:2019, CE,FDA,SGS
Półmaska składana (kopertowa)
pokryta specjalną warstwą
włókniny osłonowej co wydłuża się
jej żywność, zamontowany zawór
wydechowy ułatwiający wydychanie
powietrza oraz przedłużający jej
żywotność, trójwarstwowa
struktura ze zgrzewem na
obrzeżach półmaski zmniejszająca
opory oddychania, regulowane
paski ułatwiające prawidłową
pozycję półmaski, uszczelka nosowa
z pianko poliuretanowej, spełniająca
normę EN149, oznakowanie Ddodatkowe wymaganie
odpowiedniej pyłochłonności,
ochrona do 30xNDS
Półmaska bez zawórka
wydechowego, pokryta specjalna
warstwą włókniny osłonowej co
wydłuża jej żywotność,
trójwarstwowa struktura ze
zgrzewem na obrzeżach półmaski
zmniejszająca opory oddychania,
mocowanie pasków/gumek
ułatwiające prawidłową pozycje
półmaski, uszczelka nosowa z pianki
wchłaniająca pot, spełniająca normę
EN149oznakowanie D-dodatkowe
wymaganie odpowiedniej
pyłochłonności, ochrona do 30xNDS
Rękawiczki wykonane z nitrylu,
spełniające normy EN455, rozmiar
S, M, L, XL (op. 100szt)

20

op.

30

szt.

30

szt.

30

op.
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8

100 szt.)
Kombinezon
ochronny
jednorazowy

(S-XXL) typu CoverStar®AirCS650
lub równoważny kategoria sprzętu
ochrony indywidualnej Kat III typ
5/6, specjalna konstrukcja
zapobiegająca zjawisku akumulacji
ciepła wewnątrz kombinezonu, z
kapturem obszytym gumką, kaptur,
[pachy i plecy wykonane w całości z
membrany SMMS, gumka ściągająca
wokół głowy, w talii, w
nadgarstkach oraz kostkach, bez
silikonu, antystatyczny.

20

szt.

Ilości wskazane w wykazie są ilościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie
zużycia w okresie ostatnich 11 miesięcy oraz jako przewidywane zapotrzebowanie
w okresie wykonywania umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert
oraz do wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może realizować
umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych
w umowie środków, zastrzegając sobie możliwość zmiany ilości asortymentu na rzecz
innego stanowiącego przedmiot zamówienia oraz zmniejszenia zakresu umowy o nie
więcej niż 60% wartości ceny oferty, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizacje
umowy w wielkościach podanych w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny
względem Zamawiającego za jakakolwiek niezgodność dostarczonego przedmiotu
umowy ze szczególnym opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami jakie
zamawiający stawia poszczególnym artykułom, oraz z ofertą Wykonawcy.
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