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ZGOK.ZAM/08/19
Załącznik do zaproszenia do składania ofert:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawy wyposażenia apteczek i środków do dezynfekcji na potrzeby Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie”
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy wyposażenia apteczek i środków do
dezynfekcji zgodnie z poniższym wykazem, realizowane w formie zamówień
częściowych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp.
1.

Asortyment

5.
6.
7.

Opaska dzianina szer.
10 cm
Opaska dzianina
4x5cm
Kompres z gazy 9x9
cm
Kompres z gazy 5x5
cm
Opaska elastyczna
Opaska elastyczna
Chusta trójkątna

8.

Chusta z flizeliny

9.

Wata bawełniana

10.

Przylepiec do
mocowania
opatrunków
Woda utleniona

2.
3.
4.

11.

13.

Rękawiczki
jednorazowe
Folia NCR

14.

Sól fizjologiczna

15.

Płyn do dezynfekcji rąk
500 ml + dozownik z
mocowniem do ściany
Płyn do dezynfekcji 5l

12.

16.

Jedn.
miary
szt.

Ilość

szt.

100

szt.

60

Jałowy, Wykonane ze 100% bawełny

szt.

100

Opaska elastyczna 4 m x 6 cm.
Opaska elastyczna 4 m x 8 cm.
Chusta trójkątna, bawełniana, rozmiar:
96 cm x 96 cm x 136 cm
Chusta z flizeliny (włókniny) rozmiar
20x30
Wata bawełniana wykonana w 100% z
naturalnych włókien bawełny, 100g
1,5 cm x 5m, przylepiec włókninowy z
klejem akrylowym do mocowania
różnego rodzaju opatrunków.
Woda utleniona 3% (Hydrogenii
peroxidum 3%) - roztwór na skórę
Rękawice lateksowe

szt.
szt.
szt.

30
30
20

szt.

30

szt.

40

szt.

100

szt.

300

para

50

szt.

20

sól fizjologiczna 0,9% NaCl po 5ml

szt.

1000

Płyn do dezynfekcji rąk

szt.

20

Płyn do dezynfekcji

szt.

30

Opis zamówienia
Opaska dzianina 4x10cm przędza
wiskozowa,
Opaska dzianina 4x5 cm przędza
wiskozowa
Jałowy, Wykonane ze 100% bawełny

04.00% Żywica, 92.00% Politereftalan
etylenu (PET), 04.00% Aluminium

60
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17.
18.
19.
20.
21.

Kompres zimny
Kompres na oko
Opaska uciskowa
Maseczka do
sztucznego oddychania
Rivanol

calcium ammonium nitrate, woda
Kompres na oko (min. 5 x 7 cm)
długość 1 metra i szerokość 5 cm
Maseczka do sztucznego oddychania do
jednorazowego użytku
0,1 % rozwór, 100 ml do odkażania
skóry i błon śluzowych

szt.
szt.
szt.
szt.

20
40
20
20

szt.

30

3. Dokładną ilość artykułów bhp Zamawiający poda w poszczególnych zamówieniach
częściowych.
4. Zamawiający może polegać na wiedzy Wykonawcy w doborze powyższego
asortymentu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości artykułów określonego rodzaju
i zamiany na inny, w stosunku do szacunków określonych w specyfikacji,
dostosowując je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
6. Wymagany termin realizacji dostawy – do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego w formie zamówienia częściowego.
7. Podana w formularzu oferty cena jednostkowa obejmuje cenę zakupu artykułów (wg
wykazu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz zawiera wszelkie koszty
Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia (bez podatku VAT). Cena ta jest
niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
8. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy od dnia podpisania
umowy do 31.12.2019 r. – wg zamówień częściowych Zamawiającego.
UWAGA: Do oferowanego w punkcie 15 artykułu należy dołączyć zdjęcie
proponowanego dozownika.
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