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          Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach oszacowania wartości zamówienia 

zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i 

sprzętu w związku z przeciwdziałaniem  COVID-19 na potrzeby placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz Środowiskowych Domów Samopomocy  z terenu województwa 

wielkopolskiego .   

Przedmiot zamówienia obejmować będzie  zakup oraz dostarczenie środków ochrony osobistej oraz 
sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Zamawiany asortyment będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do zwalczania skutków COVID-
19 musi spełniać wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach 
UE, w tym wytyczne Ministerstwa Zdrowia opublikowane pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-
zwalczania-covid-19    
Wykonawca nie musi składać oferty na całość przedmiotu zamówienia; może złożyć ofertę na 

wybrany asortyment wg. specyfikacji jak poniżej. Niniejsze postępowanie ma na celu jedynie 

oszacowanie wartości poszczególnych zamówień, które realizowane będą w późniejszych 

postępowaniach. 

Zamówienie obejmuje środki ochrony osobistej oraz sprzęt według poniższego zestawienia: 

Lp. Nazwa Ilość (szt.) 

1. Pulsoksymetr (wyrób medyczny) 138  

2. Termometr bezdotykowy (wyrób 
medyczny) 276 

3. Płyny do dezynfekcji rąk 1l  1380 

4. Płyn do dezynfekcji powierzchni  5l 690 

5. Maseczki medyczne jednorazowego 
użytku TYPII 138 000  

6. 
Rękawice jednorazowego użytku 
(pakowane po 100 szt., rozmiar M, L) 

138 000  
(1380 opakowań po 

100 szt.) 

7. Dekontaminator  138 

8. Dozownik automatyczny do 
bezdotykowej dezynfekcji rąk 276 
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1. Pulsoksymetr (wyrób medyczny) – 138 sztuk 
- warunek konieczny: urządzenie zarejestrowane jako urządzenia medyczne w URZĘDZIE REJESTRACJI 
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH. 

Cechy urządzenia:  
- urządzenie umożliwiające bezinwazyjne badanie procentowego nasycenia krwi tlenem 
- pomiar saturacji krwi, częstości tętna i współczynnika perfuzji 
- funkcja zapewniająca dokładność pomiaru pomimo poruszania się pacjenta 
- 4 kierunki trybu wyświetlania 
- wskaźnik zasilania 
- prosta obsługa za pomocą jednego przycisku 
- w zestawie z bateriami zasilającymi urządzenie 
- instrukcja obsługi w języku polskim 
- gwarancja producenta - co najmniej 5 lat. 
 
  
2. Termometr bezdotykowy (wyrób medyczny) – 276 sztuk 
- warunek konieczny: urządzenie zarejestrowane jako urządzenia medyczne w URZĘDZIE REJESTRACJI 
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH. 
 
Cechy urządzenia:  
- do pomiaru temperatury ciała lub wybranej powierzchni przy użyciu technologii promieniowania 
podczerwonego, 
- tryb pomiaru: skala Celsjusza, 
- zakres pomiaru: temperatura ciała: co najmniej 22,0°C – 42,9°C,  
- zakres pomiaru: temperatura powierzchni: co najmniej 0,0°C – 100,0°C, 
- funkcja alarmu w przypadku podwyższonej temperatury ciała, 
- odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: co najmniej 5–10 cm 
- funkcja pamięci z zachowaniem wartości co najmniej 32 ostatnich wyników pomiaru, 
- podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD, 
- czas pomiaru poniżej 1s, 
- margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: ±0,3°C, 
- tryb automatycznego oszczędzania energii, 
- gwarancja producenta – co najmniej 3 lata, 
- baterie do zasilania urządzenia na wyposażeniu, 
- instrukcja w języku polskim. 
 
 
3. Płyn do dezynfekcji rąk – 1 380 sztuk 

Cechy produktu:  
- opakowanie o pojemności 1 litra, w zestawie z pompką dozującą 
- preparat gotowy do użycia, 
 - produkt przebadany dermatologicznie ( udokumentowane badaniami), 
- zawiera substancję pielęgnującą dłonie – glicerynę w zawartości od 0,1 % do 1%, 
 - przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk ( udokumentowane zgodnie z normą PN-EN 1500), 
 - spectrum działania potwierdzone normami medycznymi: 
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PN-EN 14476 – pełna skuteczność wirusobójcza w czasie do 30 sekund udokumentowana zgodnie z 
normą lub równoważną ( zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)) w tym wirus  Rota i Noro  
PN – EN 13727  - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda 
określania bakteriobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, 
etap 1) ( lub odpowiednio EN 13727:2012), 
 - zawartość alkoholu 70%, skład: substancja czynna w 100 g produktu: etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 
6,3 g, 
-  produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy (możliwość zastosowania także do 
dezynfekcji powierzchni). 
 
Wymagane dokumenty:  
 - środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i 
stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str.1). Produkt powinien posiadać 
decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych dotyczącą pozwolenia na udostępnienie na rynku i stosowanie produktu biobójczego oraz 
wpis do Wykazu Produktów Biobójczych Część I, 
- aktualna karta charakterystyki zgodna z najnowszym Rozporządzeniem CLP i Reach (według 
1907/2006/WE, 2015/830/EU), 
- deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 
2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. 
U. z 2016, poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja 
zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745. 
 
4. Płyn do dezynfekcji powierzchni - 690 sztuk 

Cechy produktu:  
- opakowanie 5l, 
- preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, gotowy do użycia, 
 - preparat na bazie alkoholu, skład: substancja czynna w 100 g preparatu: 
63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol ( zawartość alkoholu 70%) 
- posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone 
wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym 
Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV), skuteczność bójcza udokumentowana badaniami; Działa 
już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro) 
 
 - nie pozostawia smug i zacieków 
 - można stosować do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt zarejestrowany jako produkt 
biobójczy kat. 1, gr.4 
 - produkt zarejestrowany jednocześnie jako produkt biobójczy oraz jako wyrób medyczny tzw. dual 
use product, 
 - pełna skuteczność wirusobójcza w czasie do max. 1 minuty udokumentowana zgodnie z normą PN-
EN 14476 lub równoważną (zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych),  
- PN-EN 16615: 2015-06 - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa zawiesinowa 
metoda określania działania bakteriobójczego oraz bójczego na grzyby drożdżopodobne na 
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powierzchniach nieporowatych z wykorzystaniem działania mechanicznego przy zastosowaniu 
przecierania w obszarze medycznym,  
PN – EN 13727  - Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda 
określania bakteriobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, 
etap 1) ( lub odpowiednio EN 13727:2012), 
Wymagane dokumenty:  
- deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 
2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. 
U. z 2016, poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja 
zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745,  
- środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i 
stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str.1). Produkt powinien posiadać 
decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych dotyczącą pozwolenia na udostępnienie na rynku i stosowanie produktu biobójczego oraz 
wpis do Wykazu Produktów Biobójczych Część I,  
- aktualna karta charakterystyki zgodna z najnowszym Rozporządzeniem CLP i Reach (według 
1907/2006/WE, 2015/830/EU) 
- certyfikat ISO zgodnie z normą EN ISO 13485 
 
5. Maseczki medyczne jednorazowego użytku TYP II - 138 000 sztuk 

Cechy produktu:  
- maska medyczna typ II zgodnie z normą PN-EN 14683:2019, 
- niejałowa/niesterylizowana, 
- rozmiar uniwersalny ok. 17 cm x 9 cm, 
- 3 warstwy włókniny polipropylenowej nie uczulającej i nie podrażniającej (warstwa środkowa 
wykonana z białej włókniny filtracyjnej w technologii meltblown - 25 ± 2 g/m2), 
- poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%, 
- mocowanie na gumki, 
- wkładka modelująca na nos, 
- posiada deklarację zgodności CE (dyrektywa 93/42/EWG) oraz zgłoszenie do Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, 
- 50 sztuk w opakowaniu, 
- opakowanie w formie wygodnego podajnika. 
 
 
6. Rękawiczki ochronne jednorazowe – 138 000 sztuk 
- rękawice jednorazowe nitrylowe (bezpudrowe, bezlateksowe, niesterylne)  
- rozmiar M i L 
- wytrzymałe i wygodne w użyciu,  
- odporne na rozrywanie,  
- pakowane po 100 sztuk w opakowaniu kartonowym,  
- zgodne z normami:  
1. PN-EN 455-1:2009 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania 
na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000);  
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2. PN-EN 455-2:2009+A1:2011[10],- Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania 
i badania dotyczące właściwości fizycznych  
3. PN-EN 455-3:2006 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w 
ocenie biologicznej 
 4. PN-EN 455-4:2009 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania 
dotyczące wyznaczania okresu trwałości  
5. EN ISO 374-5:2016 rękawice chroniące przed mikroorganizmami  
6. deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 
2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. 
U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC o środkach ochrony 
osobistej 93/42/EWG dla wyrobów medycznych, albo deklaracja zgodności z wymaganiami 
rozporządzenia (UE) 2017/745. 
 

7. Dekontaminator - urządzenie do plazmowej dekontaminacji powietrza – 138 sztuk 

Warunek konieczny: Urządzenie posiadające atest PZH i zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

Cechy produktu:  
- technologia oczyszczania powietrza oparta na niskoenergetycznej plazmie,  
- niszczy 99,99% wirusów i bakterii znajdujących się w pomieszczeniu w którym pracuje urządzenie, 
- zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001, 
- neutralne dla osób przebywających w pomieszczeniu, w którym pracuje urządzenie, 
- co najmniej 2 biegi pracy (możliwość dostosowania do potrzeb), 
- możliwość montażu na ścianie, 
- niski pobór mocy – ok. 20W/h, 
- cicha praca, poziom hałasu emitowanego przez urządzenie nie przekraczający 45 dB 
- nie wymaga dodatkowego serwisu lub wymiany części, 
- waga nie więcej niż 5 kg, 
- w zestawie z dedykowanym stojakiem biurkowym, 
- wymiary maksymalne: 36,5 cm ( wysokość ), 36,5 cm ( szerokość ) 11,5 cm ( głębokość ),  
- kabel zasilający w zestawie, 
- gwarancja producenta min. 2 lata. 
 
 
8. Automatyczny dozownik  do bezdotykowej dezynfekcji rąk – 276 sztuk 

Cechy produktu:  
- dozownik wykonany z tworzywa  ABS o dużej odporności na  alkohol (z przeznaczeniem do płynów 
dezynfekujących do rąk zawierających duże stężenie alkoholu), 
- możliwość zawieszenia na ścianie lub postawienia na podstawie, 
- urządzenie aktywuje się  automatycznie po zbliżeniu dłoni  do dozownika, 
- posiada zbiornik do samodzielnego  uzupełniania produktu dezynfekującego o pojemności co 
najmniej 1 000 ml, 
- płyn do dezynfekcji dozowany w formie sprayu, 
- dozownik zamykany na kluczyk, 
- zasilanie sieciowe i bateryjne (2 w 1). Zasilacz do dozownika i baterie w zestawie, 
- wyposażony w stabilną podstawę z możliwości regulacji wysokości, na której znajduje się dozownik, 
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- urządzenie samodzielnie  odmierzające ilość dozowanego płynu  do dezynfekcji z 
możliwością  ustawienia dozy 0,4 ml lub 0,8 ml, 

- stojak wyposażony w tackę ociekową, 
- posiada certyfikat CE,  

- gwarancja producenta co najmniej 12 miesięcy. 
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