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Załącznik nr 5 do SWZ 

Sprawa nr 14/2022  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dotyczy: Dostawa preparatów dezynfekcyjnych 

 
1. Preparaty będące wyrobem medycznym muszą odpowiadać wymaganiom Ustawy  

z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. 
2. Preparaty będą ce produktem leczniczym muszą odpowiadać wymaganiom Ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. 
3. Preparaty będące produktem biobójczym muszą odpowiadać wymaganiom Ustawy  

z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych. 
4. Wykonawca w ramach oferty dostarczy samoprzylepne naklejki w ilości 25 000 (+/-50) sztuk w 

języku polskim, na których można będzie umieścić następujące informacje: 
Naklejka samoprzylepna (dot. roztworów  roboczych preparatów, dotyczy Zadanie 3,4,8.): 

1) Nazwa preparatu 

2) Data, godz. rozpoczęcia dezynfekcji  

3) Data, godz. zakończenia dezynfekcji 

4) Stężenie roztworu 

5) Nazwisko osoby przygotowującej roztwór 
5. Wykonawca w ramach oferty dostarczy materiały w języku polskim w formie instrukcji: 

 Tabele / wskazówki dotyczące stosowania poszczególnych preparatów dezynfekcyjnych dotyczy: 
Zadanie 3; 4,8 w ilości po 10 sztuk;  

 Instrukcję higienicznej dezynfekcji rąk dotyczy Zadanie 1, 2  w ilości 50 sztuki;  

 Naklejki na dozowniki do dezynfekcji rak z informacja: dezynfekcja; ilość preparatu do pobrania 
dotyczy: Zadanie 1 , 2 . 

6. Zamawiający wymaga aby wszystkie tabele/ plansze/ broszurki były na całej powierzchni 
samoprzylepne, ze zmywalną i trwałą powierzchnią, z możliwością  zmywania/ przecierania/ 
dezynfekowania. 

7. Zamawiający wymaga aby wszystkie tabele/ plansze/ broszurki/ butelki/ uchwyty itp. dostarczone 
były od złożenia zamówienia w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

8. Zamawiający wymaga aby w przypadku dostarczenia preparatów (dotyczy zadania nr 5 i 10) do 
maszynowego mycia i dezynfekcji narządzi chirurgicznych, endoskopów giętkich/sztywnych jak i 
innych wyrobów medycznych, Wykonawca w ramach oferty dokona kalibracji w/w urządzeń 
Zamawiającego oraz w przypadku konieczności zmiany parametrów w/w urządzeń podczas trwania 
umowy Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dokonać poprawy kalibracji. 

9. Zamawiający  wymaga aby Wykonawca  w ramach oferty na okres trwania umowy dostarczył w 
ilości 12 szt.  tablice lub stojaki z informacja o konieczności dezynfekcji rąk dla osób odwiedzających  
wraz z dozownikami do dezynfekcji rąk dotyczy: Zadanie 1, 2 . 

10. Wykonawca  w ramach oferty na okres trwania umowy dostarczy w ilości 300 szt. ( +/- 20). 
Dozownik łokciowy uniwersalny przeznaczony jest do butelek o pojemności 500-1000 ml. Pasujący 
do wszystkich dostępnych na rynku butelek z preparatami dezynfekcyjnymi. Dozownik posiadający 
skuteczny system zamknięcia chroniący przed powtórną kontaminacją, posiadający zawór wylotowy 
skonstruowany tak, aby jak najskuteczniej chronić przed wyschnięciem, kapaniem, 
wyparowywaniem preparatu, łatwy w czyszczeniu i konserwacji ,wykonany z bardzo wytrzymałego 
tworzywa ABS, bezawaryjny. Dozownik z wysoką odpornością mechaniczną, Dozownik a 
możliwością płynnej regulacji dozowanego płynu do 3 ml, umożliwiający kontrolę ilości płynu. Kolor 
dozownika – biały .Zadanie 2  

11. Wykonawca w ramach oferty dostarczy pompki do butelek 500 ml w ilości 200 szt. – dotyczy 
Zadania 2 .  

12. Wykonawca  w ramach oferty dostarczy uchwyty  na butelkę z pompka, do zawieszenia na łóżko 
szpitalne pacjenta. Uchwyt przeznaczony do dozowania preparatu dezynfekcyjnego do rąk, w ilości 
60 szt. dotyczy: Zadanie 2  .   

13. Wykonawca w ramach oferty dostarczy paski testowe do sprawdzania aktywności roztworu 
dezynfekcyjnego w ilości 30 opakowań dotyczy: Zadanie 4 . 

14. Wykonawca w ramach oferty na okres trwania umowy dostarczy w ilości 12 szt. ( +/- 20) dozownik 
bezdotykowy. Pasujący do obecnego systemu dozowania preparatów do dezynfekcji rąk .  


