
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa pojemników i worków na odpady, środków 

dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej. 
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. 
3. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, 

użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy, istotne dla przedmiotu zamówienia. 
4. Wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia musza być nowe, nieużywane, wolne od wad 

technicznych, w miarę możliwości w oryginalnych opakowaniach producenta. 
5. Wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia (w zadaniach nr 5 i 6) muszą być zaopatrzone 

w etykiety identyfikujące dany materiał (m.in. nazwa, materiał wykonania, pojemność, waga, rozmiar, 
ilość) oraz jeśli to możliwe nazwę producenta . 

6. Zamawiający wymaga produktów producentów wskazanych w zadaniu nr 5 i 6. 
7. Asortyment zaproponowany przez Wykonawcę musi posiadać nienaruszone cechy pierwotnego 

opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Materiały 
opakowaniowe muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą 
jakość i trwałość wyrobu. Przedmiot zamówienia nie może być porcjowany przez Wykonawcę. 

8. Każde opakowanie oferowanego asortymentu musi być oznaczone datą produkcji lub/i okresem 
przydatności do użytku oraz numerem serii (w zadaniu nr 5 i 6) 

9. Wszystkie jednorazowe materiały pomocnicze powinny posiadać okres przydatności do użycia (termin 
ważności) minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towary na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 

11. Miejsce dostawy w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Zakład 
Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego towaru, Wykonawca zobowiązany 
jest do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku zakwestionowanych 
w ilościach (reklamacja ilościowa) przez Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych. 

 
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 
 
Zadanie nr 1 – dostawa pojemników na opady 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Dodatkowe informacje JM Ilość 

1. 
Pojemnik na odpady  
zbiorcze z pokrywą 

- pojemność 30,0 dcm3  
- wysokość 322 mm,  
- średnica dolna/górna 390/314 mm 

szt. 
 

40 

2. 
Pojemnik na odpady  
zbiorcze z pokrywą 

- pojemność 60,0 dcm3  
- wysokość 664 mm,  
- średnica dolna/górna 390/322 mm 

szt. 100 

 
Zadanie nr 2 – dostawa worków na odpady weterynaryjne  

Lp. Nazwa  Dodatkowe informacje JM Ilość  

1. 
Worki na odpady weterynaryjne, 

grube 
wymiary 700x1100x0,17  szt. 400 

2. 
Worki na odpady weterynaryjne, 

grube 
wymiary 500x600x0,17 szt. 900 

3. 
Worki na odpady weterynaryjne, 

grube 
wymiary 300x400x0,06 szt. 300 

4. 
Worki na odpady medyczne, 

czerwone, 35 litrów 
20 szt. w opakowaniu  szt. 4 

 
Zadanie nr 3 – dostawa jednorazowych maseczek  

Lp. Nazwa Dodatkowe informacje JM Ilość  

1. Maseczki jednorazowe Trójwarstwowe, z gumkami  szt. 5500 

 
  



Zadanie nr 4 – dostawa płynu do dezynfekcji rąk  

Lp. Nazwa  Dodatkowe informacje JM Ilość   

1. Płyn do dezynfekcji rąk  

- nie wymaga wody i nie wysusza 
skóry  
- zwalcza bakterie, grzyby, prątki i 
wirusy  
- przebadany dermatologicznie  
- substancja czynna  
- etanol 72g/100g  

op. 5 l 4  

 
Zadanie nr 5 – dostawa środków dezynfekcyjnych (14 pozycji) 

Lp. Nazwa JM Producent Ilość 

1.  
Mikrozid® AF liquid - alkoholowy preparat do 

szybkiej dezynfekcji powierzchni ze 
spryskiwaczem 

op. 1 l 
Schulke&Mayer 

GmbH 
39 

2.  Spryskiwacz do Mikrozid szt. 
Schulke&Mayer 

GmbH 
10 

3.  
Gigasept® instru AF - dezynfekcja i 

czyszczenie narzędzi oraz oprzyrządowania 
op. a'2 l 

Schulke&Mayer 
GmbH 

3 

4.  Virkon op. a'200g NATURAN 80 

5.  TAAB - 2 op. 1 l IODEX S.A. 9 

6.  
Schulke Desmanol Pure Płyn do dezynfekcji 

chirurgicznej rąk 
op. A’500 ml 

Schulke&Mayer 
GmbH 

2 

7.  
Desderman®N - alkoholowy płyn do 

higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry z 
pompką dozującą 

op. a'500 ml 
Schulke&Mayer 

GmbH 
1 

8.  AHD 1000 preparat do dezynfekcji rąk i skóry 
op. a'250 ml 

spray 
Lysofarm GmbH 3 

9.  AHD 2000 preparat do dezynfekcji rąk i skóry op. a'l Lysofarm GmbH 9 

10.  
Płyn do mycia zmywarek Sekumatic FNZ - 

środek neutralizujący 
op. a'5 l ECOLAB 1 

11.  Płyn do mycia zmywarek Sekumatic FR op. a'5 l ECOLAB 2 

12.  
SEKUSEPT Pulver Activ - mycie i dezynfekcja 

narzędzi lekarskich 
op. a'6 kg Holifa Polska 1 

13.  SEKUSEPT Pulver - mycie i dezynfekcja op. a' 2 kg Holifa Polska 8 

14.  
Quatrodes Extra - koncentrat do mycia i 

dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 
(butelka z dozownikiem) 

1 litr 
Medi-Sept Sp. z 

o.o. 
2 

Wszystkie środki dezynfekcyjne powinny posiadać okres przydatności do użycia (termin ważności) minimum 
12 miesięcy od daty dostawy. 
 
Zadanie nr 6 – dostawa środków dezynfekcyjnych (3 pozycje) 

Lp. Nazwa JM Producent Ilość 

1. MUCASOL op. 5 l BRAND 1 

2. Extran MA 05 bez fosforanów op. 2,5 l. BRAND 6 

3. Extran MA 01 zasadowy op. 2,5 l. BRAND 4 

Wszystkie materiały opatrunkowe powinny posiadać okres przydatności do użycia (termin ważności) 
minimum 12 miesięcy od daty dostawy.  
 
Zadanie nr 7 – dostawa rękawic jednorazowych (dla WIW) 

Lp. Nazwa Rozmiar Dodatkowe informacje JM Ilość 



1. 
Rękawice 

jednorazowe 
nitrylowe 

M 
- bez pudrowe  
- z przedłużonym mankietem 

op. a’100 
szt. 

5 

2. 
Rękawice 

jednorazowe 
nitrylowe 

L 
- bez pudrowe  
- z przedłużonym mankietem 

op. a’100 
szt. 

5 

 
Zadanie nr 8 – dostawa butów jednorazowych (dla WIW) 

Lp. Nazwa  Rozmiar Dodatkowe informacje JM 
Razem 
ilość 

Ilość 
podstawa 

Ilość 
opcja 

1. 
Buty 

jednorazowe 
TYVEK 

36-42 

- długie  
- z antypoślizgową 
podeszwą  
- z gumką przy kostce 
lub wiązane 

op. a'20 
szt. 

300 par 150 par 150 par 

 
Zadanie nr 9 – dostawa jednorazowych maseczek (dla WIW) 

Lp. Nazwa  Dodatkowe informacje JM 
Ilość 

razem 
Ilość 

podstawa  
Ilość 
opcja 

1. 
Maseczki 

jednorazowe 
Trójwarstwowe, z gumkami  szt. 300 300 0 

2. 
Półmaska MAS-

S-FFP3V 

-typ FFP2: ochrona przed 
nietoksycznymi lub średnio toksycznymi 
aerozolami w stanie płynnym lub stałym  
-termin ważności grudzień 2023 r.  
-zakładana na elastyczną gumkę 
mocowaną na klipsy 
-wyposażona w wentyl wydechowy  
-plastikowa klamra na wysokości nosa 
na zewnętrznej części półmaski 
-piankowa poduszka  
-norma EN149 

szt. 120 60 60 

3. Pół przyłbica 
-wykonane z przeźroczystego tworzywa  
-wielokrotnego użytku -możliwość 
mycia środkami do dezynfekcji 

szt. 10 10 0 

Zamawiający wymaga, aby półmaski MAS-S-FFP3V posiadały termin ważności minimum do grudnia  
2023 r. 
 
Zadanie nr 10 – dostawa płynu do dezynfekcji rąk (dla WIW) 

Lp. Nazwa Dodatkowe informacje JM 
Ilość 

razem 

1. 
Płyn do dezynfekcji 

rąk  

- nie wymaga wody i nie wysusza skóry  
- zwalcza bakterie, grzyby, prątki i wirusy  
- przebadany dermatologicznie  
- substancja czynna - etanol minimum 70g/100g  

op. 5 l 2 

2. 
Płyn do dezynfekcji 

rąk  

- nie wymaga wody i nie wysusza skóry  
- zwalcza bakterie, grzyby, prątki i wirusy  
- przebadany dermatologicznie  
- substancja czynna - etanol minimum 70g/100g  

op. 1 l 3 

 


