
 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej dla Schronisk 

samotnych matek z dziećmi z województwa mazowieckiego i dla Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, w związku z realizacją Projektu partnerskiego pt. „Liderzy Kooperacji” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w 

działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

2. Środki ochrony osobistej muszą spełniać normy wyszczególnione poniżej oraz wszystkie 

wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone 

w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia 

zamieszczone na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-

produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19  

3. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w ramach 
zapytania ofertowego w odniesieniu do każdego z zamówień częściowych zamówień 
uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości danego zamówienia 
częściowego określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, którego oferta została 
wybrana w ramach zapytania ofertowego, o ile te zamówienia uzupełniające są zgodne z 
przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku nie będzie realizowane 
odrębne postępowanie w ramach zapytania ofertowego. 
 

Lp. Środek ochronny Normy Ilość 

(sztuk) 

1. Maseczki medyczne Maski medyczne zgodnie z  wymaganiami normy PN-EN 

14683+AC:2019-09 (EN 14683:2019+AC:2019). 

Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed 

czynnikami biologicznymi: 

• powinien spełniać wymagania normy EN 14683 

• skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu 

II lub IIR, 

• oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) jak dla masek 

typu II lub IIR, 

• biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub 

powinien być wykonany z materiału spełniającego 

powyższe wymagania 

• być wykonany z trójwarstwowej włókniny, 

• być wiązany z tyłu na troki lub posiadać gumkę 

umożliwiającą założenie maseczki o uszy, 

• w części środkowej posiadać zakładki (harmonijka) 

umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – 

zakrycie nosa, ust i brody, 

• w jednej krawędzi posiadać wzmocnienie umożliwiające 

dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność 

przylegania, 

• rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm. 

Oznakowanie opakowania zbiorczego powinno zawierać 

informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie 

podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii, nie 
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dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dani zakończenia stanu 

epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2. 

 

2. Płyny do 

dezynfekcji 

powierzchni (5 litr.) 

Zgodność co najmniej z normami:• PN-EN 13727:2012 - 

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);• PN-EN 14348:2006 - Chemiczne środki 

dezynfekcyjne i antyseptyczne ― Ilościowa zawiesinowa 

metoda określania prątkobójczego działania chemicznych 

środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze 

medycznym, w tym środków do dezynfekcji narzędzi -- 

Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)  (lub 

odpowiednio EN 14348:2005)• oznakowanie znakiem 

CEŚrodki 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). 

Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz 

posiadać wpis do Wykazu Produktów 

Biobójczych.Oznakowanie opakowania zawierające 

informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie 

podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie 

dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

oraz dane producenta (nazwa, adres). 
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3. Płyny do 

dezynfekcji rąk  

(5 litr) 

Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym metodą 

mycia i wcierania. Zgodność z normą PN-EN 1500. 

42 

 
 


