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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów medycznych 

zużywalnych do Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie: 

Część 1 - Dostawa preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz 
preparatu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. 
Lp. Przedmiot i opis Ilość 

1. Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk: 

a. zawierający alkohole, 
b. bez zawartości chlorheksydyny,  
c. posiadający substancje nawilżające i pielęgnujące,  
d. łagodny dla skóry rąk,  
e. produkt leczniczy, 
f. spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego 

(EN 13727, 1500, 12791), 
g. rodzaj i wielkość opakowania: dowolne opakowanie, 
h. termin ważności: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 

 
1562,5 
litrów 

2. Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk: 

a. posiadający doskonałe właściwości myjące 
b. łagodny dla skóry.  
c. kompatybilny z preparatem do higienicznej i chirurgicznej 

dezynfekcji rąk (poz. nr 1), 
d. spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego 

(EN 1499), 
e. rodzaj i wielkość opakowania: dowolne opakowanie, 
f. termin ważności: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. 

1562,5 
litrów 
 

 
Część 2 - Dostawa rękawic diagnostycznych jednorazowych: 
Lp. Przedmiot i opis Ilość 

1. Jednorazowe rękawice diagnostyczne:  

a. nitrylowe,  
b. bezpudrowe,  
c. niesterylne,  
d. rozmiar M, 
e. spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego 

(EN 455), 
f. rodzaj i wielkość opakowania: dowolne opakowanie. 

 
15625 
szt. 
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2. Jednorazowe rękawice diagnostyczne:  

a. nitrylowe,  
b. bezpudrowe,  
c. niesterylne,  
d. rozmiar L, 
e. spektrum działania zgodne z normami dla obszaru medycznego 

(EN 455), 
f. rodzaj i wielkość opakowania: dowolne opakowanie. 

15625 
szt. 

 
Część 3 - Dostawa wkładów ręcznikowych: 
Lp. Przedmiot i opis Ilość 

1. Wkłady ręcznikowe: 

a. białe, 
b. dwuwarstwowe, 
c. wykonane z celulozy,  
d. bez zapachu,  
e. gramatura min. 2x20,5g/m2,  
f. wymiar listka 23x23 cm ± 2 cm,  
g. sposób złożenia: w „ZZ”.  
h. rodzaj i wielkość opakowania: w opakowaniu min. 150 listków, 

max. 200 listków. 

3125 
opak. 

 
 
2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie składanych zamówień. Wielkość 

dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostkowych dyspozycji Zamawiającego 
złożonych na piśmie lub emailem. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie w terminie: nie później niż do 
3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 

4. Koszt transportu i rozładunku przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w cenę.  

5. Dostawy realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 
do 15:00.  

6. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia: 

a) był fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony i oryginalnie zapakowany. 
b) był zgodny z obowiązującymi normami PN, atestami, świadectwem dopuszczenia do 

obrotu. 
c) był wytwarzany i wprowadzany do obrotu zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej 

odnośnie wytwarzania i wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, bądź 
zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. 

Wykonawca zobowiązany jest okazać na żądanie aprobatę, atest lub certyfikat, o ile taki 
jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. 


