
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 dla zadania pn.: 
„Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i  Wrocławiu – etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy 
tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły wraz z przebudową 
wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę Środków ochrony indywidualnej  
w następującej liczbie: 

1) maska FFP2 – 4 000 szt. 

2) rękawiczki nitrylowe – łącznie 4 000 szt., w tym: 

a) rękawiczki nitrylowe rozmiar XS – 100 szt., 

b) rękawiczki nitrylowe rozmiar S – 800 szt., 

c) rękawiczki nitrylowe rozmiar M – 800 szt., 

d) rękawiczki nitrylowe rozmiar L – 1 300 szt., 

e) rękawiczki nitrylowe rozmiar XL – 500 szt., 

f) rękawiczki nitrylowe rozmiar XXL - 500 szt., 

3) kombinezony ochronne – łącznie 50 szt., w tym: 

a) kombinezony ochronne rozmiar S – 7 szt., 

b) kombinezony ochronne rozmiar M – 4 szt., 

c) kombinezony ochronne rozmiar L – 7 szt., 

d) kombinezony ochronne rozmiar XL – 7 szt., 

e) kombinezony ochronne rozmiar XXL – 25 szt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Środków ochrony indywidualnej, które: 

1) są fabrycznie nowe,  

2) są nieużywane, nie były przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie są wyrobem rekondycjonowanym lub 
regenerowanym, nie były wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika, 

3) są kompletne i do ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów 
i akcesoriów; 

4) są dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, 

5) charakteryzują się co najmniej następującymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi: 

MASKA FFP2 

1. Półmaska ochronna, filtrująca, zakrywająca nos, usta oraz podbródek  

UWAGA: wymagane jest zaoferowanie maski FFP2 nie będącej wyrobem medycznym 

2. Rozmiar uniwersalny 

3. Bez zaworu wydychającego 

4. Kształt  kopertowy, płaski po złożeniu  

5. Mocowanie za pomocą elastycznych gumek lub zaczepów na uszy 



 

6. Hypoalergiczna 

7. Co najmniej trójwarstwowa. 

Wykonana z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych 

8. Zacisk nosowy (blaszka nosowa) pozwalający na szczelne dopasowanie maski 

9. Klasa ochrony FFP2 zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2010 (UE) 2010 - Sprzęt ochrony układu 
oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, 
znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2009) lub N95 zgodnie z normą NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub 
KN95 zgodnie z normą GB2626-2019 (Chiny) 

10. Wskaźnik filtracji: co najmniej 94 % cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 
µm 

11. Maseczka przeznaczona do użytku podczas co najmniej jednej zmiany roboczej tj. co najmniej 8 h 

12. Każda maseczka oznaczona: 
1) znakiem CE, 
2) nazwą lub znakiem handlowym producenta, 
3) nazwą wyrobu, 
4) numerem i rokiem publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny 

zgodności, 
5) symbolami określającymi klasyfikację maski (co najmniej klasa ochrony) 

13. Kolor maseczki: biały lub czarny lub szary 

UWAGA: wymagania kolorystyczne nie dotyczą gumek/zaczepów na uszy. 

RĘKAWICZKI NITRYLOWE 

1. Rękawiczki: 
1) nitrylowe, 

2) jednorazowe, 

3) bezpudrowe, 
4) niejałowe. 
UWAGA: wymagane jest zaoferowanie rękawiczek nie będących wyrobem medycznym. 

2. Rękawiczki pasujące na lewą i prawą rękę 

3. Rozmiar:  
1) XS (5-6): 100 szt., 
2) S (6-7): 800 szt., 
3) M (7-8): 800 szt., 
4) L (8-9): 1 300 szt., 
5) XL (9-10): 500 szt., 
6) XXL (10-11): 500 szt. 

4. Kolor rękawiczek: czarne i/lub niebieskie 

5. Rękawiczki spełniające normę PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed 
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie 
odporności na przesiąkanie lub PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z 
rozporządzeniem 2016/425. 

KOMBINEZON OCHRONNY 

1. Kombinezon jednoczęściowy, ochronny  

UWAGA: wymagane jest zaoferowanie kombinezonów  ochronnych nie będących wyrobem 
medycznym. 



 

2. Kombinezon: 
1) wykonany z włókniny polipropylenowej, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy, 
2) zapinany na zamek błyskawiczny zakryty listwą lub plisą, 
3) wyposażony w kaptur. 

UWAGA: kombinezon bez osłony na buty. 

3. Brzegi rękawów, nogawek oraz kaptur wykończone gumkami ściągającymi lub elastycznymi 
ściągaczem.  

UWAGA: dopuszczalna gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała   

4. Rozmiar:  
1) S: 7 szt., 
2) M: 4 szt., 
3) L: 7 szt., 
4) XL: 7 szt., 
5) XXL: 25 szt.. 

UWAGA: przyjmuje się następujące wymiary: 

Rozmiar Wzrost (cm) 
Obwód w klatce 

piersiowej (cm) 

S 164-170 84-92 

M 170-176 92-100 

L 176-182 100-108 

XL 182-188 108-116 

XXL 188-194 116-124 

Dopuszczalne odchylnie na wymiarach do + / - 5%. 

5. Produkt: 

1) zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej 
odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnym, 

2) kategorii III środków ochrony indywidualnej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. 

6. Każdy kombinezon oznakowany elementami takimi jak: 
1) nazwa handlowa wyrobu oraz jego rozmiar, 
2) znak CE i nr jednostki certyfikującej, 
3) nazwa lub znak handlowy producenta oraz jego adres, 
4) nazwa lub znak handlowym importera oraz jego adres, 
5) numer i rok publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności, 

Oznakowanie musi być: widoczne, czytelne i trwałe. 

UWAGA: w przypadku gdy niemożliwe jest bezpośrednie oznakowanie wyrobu wszystkie 
określone powyżej informacje należy zamieścić na opakowaniu indywidualnym (folii 
ochronnej) kombinezonu. 

4. Zamówienie jest wspófinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, 
Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do należytego opakowania Środków ochrony indywidualnej, ich ubezpieczenia na 
czas transportu oraz dostarczenia środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. Koszty 



 

transportu wraz z ubezpieczeniem Środków ochrony indywidualnej na czas transportu, wszelkie opłaty dodatkowe 
(o ile wystąpią), np. celne, skarbowe, parkingowe oraz inne opłaty pośrednie winny zostać zawarte w wynagrodzeniu 
umownym. 

6. Miejscem dostawy Środków ochrony indywidualnej są: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar 
Oświęcimskich 36, 50 – 059 Wrocław. 

7. Szczególne wymagania dotyczące dostawy środków ochrony indywidualnej: 

1) maski FFP2 należy dostarczyć w opakowaniach zbiorczych. Każde opakowanie zbiorcze winno zawierać  50 
szt. masek FFP2  oraz winno być oznaczone co najmniej: 

a) nazwą handlową wyrobu, 

b) znakiem CE i nr jednostki certyfikującej, 

c) nazwą lub znakiem handlowym producenta, 

d) numerem i rokiem publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności, 

e) symbolami określającymi klasyfikację maski (co najmniej klasa ochrony). 

2) rękawiczki nitrylowe winny być zapakowane w pudełka o konstrukcji umożliwiającej pojedyncze wyjmowanie 
rękawiczek. Każde pudełko winno zawierać 100 szt. rękawiczek w tym samym rozmiarze oraz winno być 
oznaczone co najmniej: 

a) znakiem CE i nr jednostki certyfikującej, 
b) nazwą lub znakiem handlowym producenta, 

c) numerem i rokiem publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności, 
d) rozmiarem rękawiczek zawartych w pudełku, 

e) o konstrukcji umożliwiającej pojedyncze wyjmowanie rękawiczek. 

3) Kombinezony: 

a) każdy kombinezon winien być zapakowany oddzielnie w folię ochronną. W przypadku gdy niemożliwe 
jest bezpośrednie oznakowanie wyrobu na opakowaniu indywidualnym (folii ochronnej) każdego 
kombinezonu winny widnieć następujące informacje: 

 nazwa handlowa wyrobu oraz jego rozmiar, 

 znak CE i nr jednostki certyfikującej, 

 nazwa lub znak handlowy producenta oraz jego adres, 

 nazwa lub znak handlowy importera oraz jego adres, 

 numer i rok publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności, 

Oznakowanie musi być: widoczne, czytelne i trwałe 

b) winny zostać dostarczone w opakowaniach zbiorczych oddzielnie dla każdego z rozmiarów. Każde 
opakowanie zbiorcze winno być oznaczone co najmniej: 

 nazwą handlową wyrobu oraz jego rozmiarem, 
 nazwą lub znakiem handlowym producenta. 

8. Termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnych Środków ochrony indywidualnej: do sześciu tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 

9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, warunki rękojmi i gwarancji, warunki płatności 
zostały zawarte we wzorze umowy.  

 
 



 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 dla zadania pn.: 
„Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i  Wrocławiu – etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy 
tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły wraz z przebudową 
wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności dostawę Środków ochrony indywidualnej  
w następującej liczbie: 

1) płyn do dezynfekcji rąk – 100 litrów, 

2) płyn do dezynfekcji powierzchni – 100 litrów, 

3) dozowniki do płynu do dezynfekcji rąk – 5 szt., 

4) pojemniki do rozpylania płynu do dezynfekcji powierzchni – 5 szt. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Środków ochrony indywidualnej, które: 

1) są fabrycznie nowe,  

2) są nieużywane, nie były przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie są wyrobem rekondycjonowanym lub 
regenerowanym, nie były wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika, 

3) są kompletne i do ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów 
i akcesoriów; 

4) są dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, 

5) charakteryzują się co najmniej następującymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi: 

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK 

1. Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu co najmniej wirusobójczym - działanie wirusobójcze 
jest obligatoryjne  

2. Przeznaczony do dezynfekcji rąk metodą wcierania w skórę dłoni – higieniczna dezynfekcja rąk w 
max 30 sekund 

3. Preparat gotowy do użycia (bez konieczności rozcieńczania)  

4. Substancja czynna: etanol w stężeniu co najmniej 70g  / 100g 

5. Bez dodatków zapachowych  

6. Dopuszczalna obecność substancji łagodzących (np. gliceryna, aloes, pantenol) pod warunkiem 
spełniania przez preparat wszystkich pozostałych parametrów  

7. Nadający się do stosowania w bezdotykowych dozownikach do płynów dezynfekujących 

8. Produkty biobójczy spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o produktach 
biobójczych oraz wymagania 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). 

9. Termin ważności (data przydatności do zużycia): co najmniej do 31.12.2022 r. 

PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 

1. Płyn do higienicznej dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością, tj. 
biurek, szafek, blatów, lad, klamek, uchwytów, urządzeń sanitarnych oraz innych powierzchni 
odpornych na działanie alkoholi  



 

2. Przeznaczony do dezynfekcji metodą spryskiwania i przecierania powierzchni 

3. Płyn o działaniu co najmniej wirusobójczym - działanie wirusobójcze jest obligatoryjne  

4. Preparat gotowy do użycia (bez konieczności rozcieńczania)  

5. Substancja czynna: etanol w stężeniu co najmniej 70g  / 100g 

6. Bez dodatków zapachowych  

7. Nadający się do stosowania w pojemnikach z ręcznym spryskiwaczem 

8. Produkty biobójczy spełniający wymagania zawarte w ustawie z dnia 09.10.2015 r. o produktach 
biobójczych oraz wymagania 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). 

9. Termin ważności (data przydatności do zużycia): co najmniej do 31.12.2022 r. 

DOZOWNIK DO PŁYNU DO DEZYNFEKCJI RĄK 

1. Dozownik bezdotykowy, automatyczny 

2. Przystosowany do montażu na ścianie za pomocą wkrętów 

3. Automatyczny dyfuzor rozpylający - dozowanie następuje automatycznie, po podstawieniu dłoni pod 
sensor umieszczony w dolnej części dozownika 

4. Możliwość regulacji dozowania, z funkcją wyłączenia 

5. Wyposażony w okienko do monitorowania poziomu płynu w dozowniku 

6. Wyposażony fabrycznie w pojemnik/zbiornik wewnętrzny o pojemności 1 l, przystosowany do 
wielokrotnego napełniania płynem dezynfekcyjnym z kanistra 

7. Dostosowany do stosowania płynów do dezynfekcji na bazie wysoko stężonego alkoholu >= 70% 
(materiał, z którego wykonany jest dozownik nie może reagować z płynami zawierającymi alkohol) 
zawierającego substancje łagodzące (np. gliceryna, aloes, pantenol) 

8. Obudowa dozownika wykonana z tworzywa ABS 

9. Zabezpieczenie przed kapaniem 

10. Zasilanie bateriami alkalicznymi – wytrzymałość baterii min. 30 000 doz na jednym zestawie baterii  

11. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii 

12. Dopuszczony i wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa 

13. Oznaczony znakiem CE 

POJEMNIK DO ROZPYLANIA PŁYNU DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 

1. Forma: butelka z ręcznym spryskiwaczem / triggerem  

2. Pojemność nominalna: min. 500 ml – max. 1000 ml 

3. Wykonany z tworzywa dostosowanego do stosowania płynów do dezynfekcji powierzchni na bazie 
wysoko stężonego alkoholu >= 70% (materiał, z którego wykonany jest pojemnik nie może reagować 
z płynami zawierającymi alkohol) 

4. Przystosowany do wielokrotnego napełniania płynem dezynfekcyjnym 

5. Spryskiwacz / trigger: 
1) zapewniający równomierne rozpylanie środka na czyszczoną powierzchnię, 



 

2) posiadający funkcję blokady ON / OFF. 

6. Dopuszczony i wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa 

7. Oznaczony znakiem CE 

 

4. Zamówienie jest wspófinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, 
Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do należytego opakowania Środków ochrony indywidualnej, ich ubezpieczenia na 
czas transportu oraz dostarczenia środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. Koszty 
transportu wraz z ubezpieczeniem Środków ochrony indywidualnej na czas transportu, wszelkie opłaty dodatkowe 
(o ile wystąpią), np. celne, skarbowe, parkingowe oraz inne opłaty pośrednie winny zostać zawarte w wynagrodzeniu 
umownym. 

6. Miejscem dostawy Środków ochrony indywidualnej są: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar 
Oświęcimskich 36, 50 – 059 Wrocław. 

7. Szczególne wymagania dotyczące dostawy płynów do dezynfekcji: 

1) płyn do dezynfekcji rąk należy dostarczyć w kanistrach. Każdy kanister o pojemności 5 litrów i oznaczony 
etykietą zawierającą co najmniej następujące informacje: 

a) nazwa lub znak handlowy producenta, 

b) sposób stosowania, 

c) zasady pierwszej pomocy i możliwe skutki uboczne, 

d) warunki przechowywania, 

e) określenie substancji czynnej oraz jej stężenia, 

f) data ważności /preparatu, 

g) nr pozwolenia na obrót, 

h) inne oznakowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

2) płyn do dezynfekcji powierzchni należy dostarczyć w kanistrach. Każdy kanister o pojemności 5 litrów i 
oznaczony etykietą zawierającą co najmniej następujące informacje: 

a) nazwa lub znak handlowy producenta, 

b) sposób stosowania, 

c) zasady pierwszej pomocy i możliwe skutki uboczne, 

d) warunki przechowywania, 

e) określenie substancji czynnej oraz jej stężenia, 

f) data ważności /preparatu, 

g) nr pozwolenia na obrót, 

h) inne oznakowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

3) każdy dozownik do płynu do dezynfekcji rąk należy dostarczyć z: 

a) kompletem baterii niezbędnych do uruchomienia i działania dozownika, 

b) kompletem elementów montażowych (np. wkręty) niezbędnych do zamontowania dozownika na ścianie, 

c) instrukcją montażu oraz obsługi sporządzoną w jeżyku polskim.  

8. Ważne na dzień dostawy pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy Produktem biobójczym zgodnie  



 

z ustawą z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych lub ważne na dzień pozwolenie na obrót produktem 
biobójczym zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015 r. o produktach biobójczych – w przypadku, gdy utraciło ważność 
pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy lub pozwolenie na obrót przedłożone na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego.  

9. Termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnych Środków ochrony indywidualnej: do sześciu tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 

10. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, warunki rękojmi i gwarancji, warunki 
płatności zostały zawarte we wzorze umowy. 
 

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID-19 dla zadania pn.: 
„Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i  Wrocławiu – etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy 
tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły wraz z przebudową 
wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 500 rolek ręczników papierowych.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Środków ochrony indywidualnej, które: 

1) są fabrycznie nowe,  

2) są nieużywane, nie były przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie są wyrobem rekondycjonowanym lub 
regenerowanym, nie były wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika, 

3) są dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, 

4) charakteryzują się co najmniej następującymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi: 

RĘCZNIK PAPIEROWY 

1. Ręcznik jednorazowy, papierowy w roli 

2. Materiał: celuloza 100% 

3. Kolor: biały 

Dopuszczalne tłoczenia (w tym tłoczenia w kolorze) 

4. Ręcznik dwuwarstwowy 

 Gramatura papieru: min. 2 x 17 g/m2 

5. Bezzapachowy, niepylący  

6. Wymiary ręcznika:  
1) długość ręcznika w rolce: min 80 m – max. 120 m, 
2) szerokość ręcznika: min 19,00 cm – max. 22,50 cm 

7. Dzielony na listki: 
1) liczba listków w rolce: min  350,  
2) perforacja ułatwiająca rozdzielanie listków 

 

4. Zamówienie jest wspófinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, 
Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do należytego opakowania Środków ochrony indywidualnej, ich ubezpieczenia na 
czas transportu oraz dostarczenia środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. Koszty 



 

transportu wraz z ubezpieczeniem Środków ochrony indywidualnej na czas transportu, wszelkie opłaty dodatkowe 
(o ile wystąpią), np. celne, skarbowe, parkingowe oraz inne opłaty pośrednie winny zostać zawarte w wynagrodzeniu 
umownym.  

6. Miejscem dostawy Środków ochrony indywidualnej są: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar 
Oświęcimskich 36, 50 – 059 Wrocław. 

7. Ręczniki papierowe należy dostarczyć w opakowaniach foliowych zbiorczych. Każde opakowanie zbiorcze winno 
zawierać 6 rolek ręczników papierowych, z zastrzeżeniem ostatniego opakowania, które winno zawierać 2 rolki 
ręczników papierowych. Na opakowaniu winna być zamieszczona data ważności nadrukowana dowolną techniką – 
nie dopuszcza się oznakowania w postaci nalepek, odcisków pieczątek czy odręcznych zapisów. 

8. Termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnych Środków ochrony indywidualnej: do sześciu tygodni od dnia 
zawarcia umowy. 

9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, warunki rękojmi i gwarancji, warunki płatności zostały 
zawarte we wzorze umowy. 

 
Alicja Bahrij    ………………………………….. 
 
Wrocław, dnia  27.07.2021 r



 

 


