
Pozycja budżetowa Opis pozycji budżetowej Sztuka/Zestaw 

Poz.86 
 

 Urządzenie stacjonarne do bezkontaktowego 
pomiaru temperatury ciała, z funkcją 
rozpoznawania twarzy i kontroli dostępu oraz 
noszenia maseczki, urządzenie mobilne 
umieszczone na stojaku, temperatura pracy 
zakres minimum od -40 + 50°C, Szybki pomiar (do 
0,5 s), dokładność pomiaru temperatury ciała z 

dokładnością do 0,3 °C, dostęp online przez 
dedykowaną platformę, serwis do 5 h od 
zgłoszenia, gwarancja minimum 24 miesiące, 
dopuszczalny produkt równoważny. 

1 sztuka  

Poz.87 
 

Środki do dezynfekcji powierzchni w płynie. 
Skuteczny produkt do dezynfekcji na bazie 4 
rzędowych soli amoniowych, bezzapachowy, 
5000ml; 

80 litrów  (16 opakowań po 
5000 ml) 
                                                                
                                                                              
 
 
 
 

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni na 
bazie alkoholu o działaniu przeciwwirusowym 
metodą przecierania wkłady zapasowe, np. 
Mikrozid, Velox lub równoważne 

 
250 wkładów 

Poz.88 
  
 
 
 

Środki do dezynfekcji rąk –opakowania 
jednorazowe z dozownikiem  
- do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji 
skóry dłoni, 
-zwalczające bakterie, wirusy,  grzyby, prątki, 
- zapachowe, 
- na bazie 70% alkoholu, 
-pojemność  500ml, 
  

 
 
 
150 sztuk  
 
 
 
 
 
 

Środki do dezynfekcji rąk w płynie-wkłady do 
dozowników typu Merida lub równoważne 

60sztuk 
 

Środki do dezynfekcji rąk w płynie opakowanie  5 
litrowe. 

90sztuk 

Poz.89 Dozownik łokciowy na płyn do dezynfekcji rąk  
Pojemność:  1000 ml, wykonany z ABS, biały. 
 

5 sztuk  

Poz.89 Dozownik stojący do dezynfekcji rąk, Dozownik 
bezdotykowy do dezynfekcji rąk na płyn, 
pojemność 600 ml (ok. 1200 podań na pełnym 
zbiorniku, czujnik podczerwieni, zasilanie 
bateryjne oraz możliwość zasilania sieciowego, 
metoda dozowania - spray, wymiary stojaka 
wysokość 150 cm (+/- 5), podstawa 40 x 40 cm 
(+/- 2), waga 11 kg (+/- 1 kg), kolor biały lub 
białoszary.  

2 sztuki  



 

Poz.90 Maseczki chirurgiczne 
 

45 opakowań po 100 sztuk 

Poz.90 Rękawiczki jednorazowe lateksowe pudrowane 
(talkowane)  
Rozmiar 
S- 35 opakowań; 
M- 60 opakowań;  
L- 8 opakowań; 
XL- 7 opakowań; 
 

110 opakowań po 100 sztuk 
rękawiczek 
 
 
 
 
 
 

Rękawiczki nitrylowe  
Rozmiar 
S- 2 opakowania; 
M – 15 opakowań; 
L – 19 opakowań; 
XL- 4 opakowania; 

40 opakowań po 100 sztuk 
rękawiczek 

 

 

 


