Załącznik nr 2

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
1.1. Preparat do stosowania w bramkach dekontaminacyjnych będzie służył do dezynfekcji
pracowników w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
1.2. Przedmiot zamówienia powinien być produktem biobójczym i 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 i należeć do kategorii 1 oraz grupy 1 zgodnie
z Załącznikiem V ww. rozporządzenia.
1.3. Oferowany produkt musi znajdować się w wykazie produktów biobójczych opublikowanym na
stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych. Data wydania pozwolenia na obrót, znajdująca się w ww. wykazie nie może być
późniejsza niż termin upływu składania ofert wskazany przez zamawiającego.
1.4. Gwarancja powinna wynosić 18 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu
zamawiającego.

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest gotowy preparat do dezynfekcji pracowników przechodzących przez
bramkę

dekontaminacyjną,

którego

substancję

czynną

stanowi

wyłącznie

chlorek

didecylodimetyloamonu (DDAC), CAS: 7173-51-5 w ilości od 0,0495 g do 0,4 g/100g.
2.2. Preparat powinien umożliwić zastosowanie bez konieczności rozcieńczania/rozpuszczania.
2.3. Stosowanie preparatu nie powinno wpływać negatywnie na odzież roboczą i uszkadzać jej.
2.4. Przedmiot zamówienia nie powinien wymagać spłukiwania/zmywania po zastosowaniu.
2.5. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w fabrycznych opakowaniach producenta,
szczelnie zamkniętych, na których muszą znajdować się co najmniej następujące informacje:
2.5.1. nazwa i/lub znak producenta,
2.5.2. nazwa produktu,
2.5.3. data produkcji i/lub okres trwałości i/lub data przydatności (ważności) produktu,
2.5.4. pojemność,
2.5.5. informacja o palności, toksyczności oraz innych zagrożeniach oznaczone odpowiednimi
piktogramami (jeśli dotyczy).

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą
3.1. Dokument zawierający informację na temat sposobu użytkowania przedmiotu zamówienia.
3.2. Karta charakterystyki produktu.
3.3. Oświadczenie wykonawcy, iż przedmiot oferty w niniejszym postępowaniu można stosować
w bramce dekontaminacyjnej służącej do całościowej dezynfekcji pracownika przez nią
przechodzącego.
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3.4. Oświadczenie wykonawcy, że stosowanie preparatu w bramkach dekontaminacyjnych nie wymaga
używania jakichkolwiek środków ochrony indywidualnej.

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia
4.1. Dokumenty wymienione w punkcie 3.1. oraz 3.2. Specyfikacji technicznej.

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia
5.1. Świadectwo jakości.
5.2. Dokument gwarancji.

6. Tłumaczenia dokumentów
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język
polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości
tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie
uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego
dokumentu.
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