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Nr sprawy A-AZ-22-179/11/20 

Załącznik nr 2 do zaproszenia 

Załącznik nr 2 do umowy 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej w celu zabezpieczenia 

pracowników przed zakażeniem COVID-19 oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

epidemii. 

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części. 

3. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, partiami w zależności od 

bieżących potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, bądź do 

odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający wskazał w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują konkretny produkt, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 

produktów, należy te nazwy rozumieć jako określenie przykładowe parametrów oczekiwanych 

przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie produktów, rozwiązań programistycznych lub 

przedmiotów równoważnych, o ile ich zastosowanie wraz z pozostałymi elementami zamówienia  

jest zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zapewni osiągnięcie celu projektu. 

5. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy Pzp 

należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w 

każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści Zaproszenia. 

Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym Zaproszeniu lub załącznikach do Zaproszenia norma, 

należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

 

Nr części 
zamówienia 

Opis zamówienia Ilość 

I 
Przyłbica ochronna spełniająca normę EN/66 na twarz z zaokrągloną 
częścią dolną,  wielokrotnego użytku, wysoka przejrzystość tworzywa 
z możliwością dezynfekcji. 

120 sztuk 

II 

Kombinezon ochronny. Ochrona zgodna z kategorią III odzieży 
ochronnej. Ochrona biologiczna zgodnie z norma EN 14126.  
Właściwości antystatyczne: EN 1149-5. Typ 5 – EN iSO 13982-
1:2004+A1:2010, 
Typ- EN 17491-4:2008 .Trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek 
błyskawiczny z blokadą, patka zakrywająca zamek ,elastyczne 
wykończenie kaptura, mankietów rękawów i nogawek szwy 
wytrzymałe i szczelne, dobra przepuszczalność powietrza i niepylące. 
Lub równoważny. Rozmiary: LG, SM, XL, MD  

1 125 sztuk 
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III 
Zarękawki ochronne> Materiał Tyvek  norma CE 0598 Typ 6 EN 
13034:+A1:2010  EN14226:2005 długość 42- 50 cm  kategoria III  lub 
Równoważne 

4 540 sztuk 

IV 
Osłony na buty wysokie model POBO materiał Tyvek  CE0598 Typ 6 
13034:+A1:2010  EN14126:2005   wysokość 48 cm długość min. 35 cm 
kategoria III lub równoważny 

4 700 sztuk 

V Fartuchy przednie rozmiar 110x150 grubość 40 mikronów 2 900 sztuk 

VI 
Foliowe zarękawki – ochraniacze na przedramiona jednorazowe  
pogrubione. Długość ok.40 cm 

14 000 sztuk 

 


