
Załącznik nr 1 

 

Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Część Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Wymagania Ilość 

I 

1. 

Półmaska filtrująca FFP3 

(z zaworem 

wydechowym lub bez) 

 

- zgodna z normą PN-EN 149:2001+A1:2009 

- hipoalergiczna, nie powodująca podrażnień 

- półmaska filtrująca powinna osłaniać usta, nos i brodę użytkownika - klasyczny kopułkowy 

kształt, wygodna lekka konstrukcja. Powinna być wykonana z układu włóknin filtracyjnych i 

osłonowych trudnopalnych 

- półmaska wyposażona w górnej części w kształtkę / wyprofilowaną blaszkę umożliwiającą 

dopasowanie do kształtu nosa i konturów oczu lub tłoczony panel górny ograniczający przepływ 

wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszając parowanie 

okularów i gogli 

- taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej 

- odporna na zapadanie się 

- zapewniająca łatwość oddychania 

- produkt powinien posiadać Deklarację Zgodności (znak CE) 

2000 sztuk 

2. 

Półmaska filtrująca FFP2  

(z zaworem 

wydechowym lub bez) 

2000 sztuk 



II 3. 

Maski ochronne 

chirurgiczne 3 -

warstwowe 

 - produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi, powinien 

spełniać wymagania normy EN 14683; 

- dobra jakościowo – zwiększona grubość warstw włókniny do min. 25 g/m2; 

- rozmiar uniwersalny; 

- wykonana z trójwarstwowej włókniny; 

- maseczka winna 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;  

- produkt powinien posiadać Deklarację Zgodności (znak CE) 

15000 sztuk 

III 4. 
Jednorazowe rękawice 

medyczne nitrylowe  

- rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, nitrylowe, niejałowe;  
- opakowania oznakowane znakiem CE; 
- pakowane po 100 szt. lub 200 szt. 
 
Rękawice medyczne powinny spełniać następujące wymagania: 
- zgodność z normami:  

o PN-EN 455-1:2004 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: 
Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000); 

o PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 
2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 
455-2:2009+A2:2013); 

o PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: 
Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006) 

o PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: 
Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio 
EN 455-4:2009) 

- deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 
lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów 
medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, 
albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 
- oznakowanie znakiem CE 

Rozm. M – 
4000 op. po 

100 szt.  
 

Rozm. L – 4000 
op. po 100 szt. 



- Dla rękawic ochronnych konieczne jest spełnienie normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice 
chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: 
Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest 
zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425.  
 

IV 

5. 
Medyczne kombinezony 

ochronne 

- rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą; 
- kaptur stanowiący integralną część kombinezonu;  
- zamek błyskawiczny kryty listwą; 
- pakowany w indywidualne opakowanie; 
- kombinezon jednorazowego użytku (odzież ochronna); 
 
Medyczny kombinezon ochronny powinien spełniać następujące wymagania: 
- ma posiadać oznakowanie CE; 
- wyrób musi być oznaczony i zapakowany zgodnie z normą PN-EN 14126:2005 lub równoważną;  
 deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425; 
 instrukcję i informację producenta, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425. 
- typ 4 odzieży ochronnej wg klasyfikacji zgodnie z normą EN 14605 lub równoważną, bądź typ 6 
zgodnie z normą EN 13034 lub równoważną; 
- środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z wymaganiami rozporządzenia UE 
2016/425; 
 
 

Rozmiar L –  
600 szt.  

Rozmiar XL – 
400 szt.  

6. 
Fartuch włókninowy 

jednorazowy 

 

- fartuch wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec  

- rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą lub elastyczną gumką, 

- wykonany z włókniny polipropylenowej o masie powierzchniowej 17-40g/m2,  

- szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie,  

- rozmiar uniwersalny lub L 

 

Fartuch chirurgiczny zgodny z Dyrektywą medyczną 93/42/EWG i Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, spełniający wymagania norm serii EN 13795 

 

1000 szt. 



Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi powinien spełniać 

wymagania normy EN 14126.     

7. 
Czepki włókninowe 

jednorazowe 

- materiał: włóknina polipropylenowa z certyfikatem 

- oddychająca, bez włókien szklanych tkanina 

- model okrągły, typu beret 

- ściągany lekko gumką pozwalający ochronić długie włosy 

- jeden rozmiar, uniwersalny 

- zastosowanie: w placówkach ochrony zdrowia, laboratoriach, gabinetach stomatologicznych 

1000 szt. 

8. Osłony na buty 

OSŁONA NA BUTY – Wysoka: 

- rozmiar uniwersalny, 

- jednorazowe, zabezpieczające obuwie i podudzie, 

- zapewniające ochronę przed biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi, 

- zakończone gumką ściągającą lub ściągaczem dzięki czemu nie zsuwają się podczas pracy, 

- osłony wysokie powinny pasować do kombinezonów ochronnych, 

- wytrzymałe z grubej folii minimum 70 μm, 

- spełniające wymagania zgodnie z Informacją dotyczącą produktów wykorzystywanych podczas 

zwalczania COVID- 19 na stronie Ministerstwa Zdrowia: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-

podczas-zwalczania-covid-19 

 

OSŁONA NA BUTY – Niska: 

- powinna w pełni zabezpieczać tzw. obuwie właściwe, 

- wykonana z folii LDPE, 

- z rozciągliwą gumką umożliwiającą dokładne przyleganie ochraniacza do każdego typu buta, 

- stosowane w szpitalach, laboratoriach i placówkach medycznych, 

- spełniające wymagania zgodnie z Informacją dotyczącą produktów wykorzystywanych podczas 

zwalczania COVID- 19 na stronie Ministerstwa Zdrowia: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-

podczas-zwalczania-covid-19 

Wysokie –  

1000 szt. 

 

Niskie –  

1000 szt.  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19
https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19


 


