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___________________________________________________________________________    

Załącznik nr 1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej dla ZZOZ w Wadowicach. 

  
Pakiet nr 1  

Lp. Nazwa sprzętu jednorazowego jm. Ilość 

1 

Kombinezon ochronny 
Środek ochrony biologicznej kategorii III Typ 5, Typ 6. 
Właściwości antystatyczne EN 1149-5:2008 Wykonywany z 
mikroporowatego oddychającego materiału, gramatura 41g/m3. 
Elastyczne mankiety, ściągacze w talii, kapturze i na kostkach 
zapewniające optymalne dopasowanie i swobodę ruchów. 
Konstrukcja kaptura zapewniająca kompatybilność z ochronami 
dróg oddechowych i wzroku. Zamek zabezpieczony zaklejaną 
patką. Kombinezon zapewnia ochronę przed określonymi 
zagrożeniami mikrobiologicznymi (testowany zgodnie z normą 
EN 14126). Pakowany próżniowo w indywidualne, hermetyczne 
opakowanie. 

szt 1300 

Pakiet nr 2 

Lp. Nazwa sprzętu jednorazowego jm. Ilość 

1 

Półmaski (FFP2)  
Półmaska filtrująca zapewniająca skuteczną ochronę dróg 
oddechowych. Produkt testowany zgodnie z normą 
EN149:2001+A1:2009, zgodny z dyrektywą Środków Ochrony 
Indywidualnej, oznakowanie znakiem CE. Materiał filtrujący o 
wysokiej wydajności zapewnia efektywne filtrowanie połączone z 
niskimi oporami oddychania, regulowana blaszka nosowa 
pomaga zapewnić odpowiednie dopasowanie i uszczelnienie. 
Dwie taśmy nagłowia zapewniające równomierny nacisk i 
dopasowanie półmaski. Pakowane w higieniczneopakowania 

szt 900 

Pakiet nr 3 

Lp. Nazwa sprzętu jednorazowego jm. Ilość 

1 

Półmaski (FFP3)  
Półmaska filtrująca klasy FFP3 jednorazowego użytku bez 
zaworu wydechowego, chroniąca przed cząstkami stałymi, 
nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowań 
w środowisku medycznym, w tym do zabiegów chirurgicznych i 
innych procedur medycznych. Zgodna z dyrektywami 
89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 
93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca 
wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009. 
Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98% oraz 
odporność na rozpryski ≥120mmHg. Materiał filtracyjny o 
niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. 
Profilowana część nosowa zapewniająca kompatybilność z 
okularami i goglami ochronnymi. Zabudowana blaszka nosowa. 
Brak elementów wykonywanych z lateksu kauczuku 
naturalnego. Dwie taśmy nagłowia zapewniające równomierny 
nacisk i dopasowanie półmaski. Okres trwałości 5 lat. Możliwość 
przechowywania w warunkach temp. Otoczenia od -200C do + 
250C oraz przy wilgotności względnej do 80%. Pakowane w 
higieniczne opakowania. 

szt 1 200 

 

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 


