
Załącznik nr 1 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla komórek organizacyjnych PAŻP 

1. Środki ochrony indywidualnej, o których mowa w załączniku nr 2 do OPZ, muszą posiadać następujące cechy i właściwości: 
a) środki ochrony indywidualnej muszą posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim, posiadać deklaracje na znak 

CE oraz być oznaczone tym znakiem, 
b) środki ochrony indywidualnej przedstawione w Tabeli nr 1, muszą posiadać właściwości ochronne i użytkowe, 
c) poszczególne elementy środków ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe 

przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie. 
2. W dziedzinie wymagań, norm, charakterystyki i stosowania środków ochrony indywidualnej obowiązują: 

a) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity: Dz.U.2017.0.1226, ze zm.), 
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 

indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173), 
c) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów 

prawnych państw członkowskich dotyczących ochrony indywidualnej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 2005 nr 259 
poz. 2173) 

 

Przedmiot zamówienia polega w szczególności na: 

1. Dostarczeniu środków ochrony indywidualnej w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w tym: 
 Rodzaj i liczba sztuk tak jak we wskazanej Tabeli nr 1 
 Czas dostawy uzgodniony z zamawiającym jednak nie dłuższy niż 21 dni od podpisania umowy 

2. Dostarczeniu do każdego zestawu szczegółowych instrukcji w języku polskim 
3. Dostawa powinna nastąpić na koszt Dostawcy w ciągu do 21 dni od podpisania umowy 
4. Dostarczony asortyment nowy, gwarancja producenta, certyfikat CE. 

 

 



Zestawienie asortymentowe 
Lp. Asortyment 

 
(kod i miejsce dostawy) 

Opis 

1. 

Rękawice robocze-ochronne, 
ocieplane, wzmacniane skórą  
 
ACNT SZ – 11 par rozmiar 
uniwersalny 

Wykonane ze skóry koziej wyprawianej na licowo, cechujące się wysoką odpornością mechaniczną oraz możliwością manipulacji drobnymi 
przedmiotami, wewnątrz ocieplone futerkiem akrylowym typu BOA zabezpieczające przed urazami naskórka i zabrudzeniem, całodłonicowy krój z 
doszywanym kciukiem umożliwiający swobodne ruchy oraz ich precyzję, elastyczny materiał rękawic skórzanych idealnie dopasowany  do kształtu dłoni, 
ściągacz nie uwierający sprzyjający stabilności rękawic na dłoni. Produkt do pracy w środowisku suchym, jak i lekko wilgotnym. Rękawiczki spełniają 
normę BHP: EN-420 ogólna. 
 

2. 

Rękawiczki ochronne 
powlekane poliuretanem 
 
ACNT SZ – 44 pary rozmiar 
uniwersalny 
 

Cienka przędza z nylonu, grubość 13, powłoka poliuretanowa PU w części chwytnej, elastyczny ściągacz w nadgarstku, Kategoria 2 - artykuły ochronne, 
spełniające normę Bhp: EN388:2016 (4131A) 

3. 

Rękawice ochronne 5 
palcowe olejoodporne 
 
Profus Model: Ultra-oil lub 
równoważne 
 
AEGM  
2 pary – rozmiar 7, 
4 pary – rozmiar 8 , 
4 pary – rozmiar 9 
 

 
 
 
 
Rękawice ochronne do wszelkich prac w środowisku lekko zaolejonym, specjalna oddychająca powłoka nitrylowa, porowata struktura nitrylu 
zapewniająca bardzo dobry chwyt zaolejonych elementów. Produkt musi posiadać znak CE kategoria II, zgodność z normą EN 420 oraz EN 388 (4121) – 
odporność mechaniczna: odporność na ścieranie (poziom 4), odporność na przecięcie (poziom 1), wytrzymałość na rozdzieranie (poziom 2), odporność 
na przekłucie (poziom 1). 
 

4. 

Rękawice ochronne 5 
palcowe powlekane pianką 
nitrylową 
 
AEGM: 6 par – rozmiar 7,  
14 par – rozmiar 8, 
14 par – rozmiar 9 
 
ACN: 10 par – rozmiar M, (8) 
16 par – rozmiar L (9) 
20 par – rozmiar XL (10) 
10 par – rozmiar XXL (11) 

Rękawice ochronne wykonane z przędzy nylonowej. 
Na części chwytnej powlekane chemicznie spienianym nitrylem typu FOAM, zakończone ściągaczem. Antystatyczne rękawice nie powinny gromadzić 
statycznych ładunków elektrycznych. Nitrylowa powierzchnia powinna chronić przed olejami i smarami. Mogą posiadać dodatkowy wzór na części 
chwytnej zapewniający lepszą chwytność. 
Produkt musi być zgodny z: normą EN-388 (minimalny poziom odporności: 3131), EN-420, EN-1149, posiadać oznakowanie CE   
 
 
 

5. 
Rękawice jednorazowe 
nitrylowe  

Powierzchnia gładka, dobra chwytność i wyczucie, elastyczne, dobrze przylegające do dłoni, bezuciskowe, podwyższona odporność mechaniczna i 
chemiczna, zabezpieczają przed działaniem mikroorganizmów oraz szerokiego spektrum substancji chemicznych, odporne na delikatne urazy i 
uszkodzenia mechaniczne. Długość rękawicy 24 cm, grubość ścianki chwytnej minimum 0,12 mm. kolor zielony, kategoria 3 – sytuacje wysokiego 



 
AAL: 2 kartony po 1000 szt. 
(1000 par) – rozmiar M 

ryzyka, spełniające normy BHP: EN-420 ogólna, EN-455 przedmioty jednorazowego użytku, EN-374 ochrona przed chemikaliami i mikroorganizmami, 
EN-1149  właściwości elektrostatyczne. 
 

6. 

Rękawice powlekane 
nitrylowe  
 
AAL: 48 – rozmiar L 

Wykonane z przędzy nylonowej, powleczone pianką nitrylową, antystatyczne nie gromadzą statycznych ładunków elektrycznych, zabezpieczają dłoni 
przed otarciem naskórka, drobnoustrojami i urazami mechanicznymi, chronią przed olejami i smarami. sprzyja temu miękki i elastyczny materiał, luźno 
zakończony mankiet, bezszwowe i bezuciskowe, spełniają normę BHP: EN – 420 ogólną, EN-388(3131) odporność mechaniczna, EN-1149 właściwości 
elektrostatyczne. 

7. 

Rękawice dla mechaników: 
 
AAL:  14 – rozmiar L  

Rękawice ocieplane, wykonane z wysokiej jakości skóry koziej połączonej z tkaniną. Wierzch rękawicy wykonany ze streczu z pasami odblaskowymi 
zwiększającymi widoczność. Całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość 
i odporność na przetarcia. Podszewka ocieplona jest tkaniną zapewniającą doskonałą izolację od zimna. Na części chwytnej od wewnątrz znajduje się 
dodatkowe podszycie z miękkiego materiału, zapobiegające tworzeniu się odcisków i otarć. W nadgarstku posiadają zapięcie na rzep, umożliwiające 
wygodną regulację, bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie. Rękawiczki spełniają normę BHP: EN-420 ogólna. 
 

8. 

Rękawice skórzane: 
 
AAL: 21 – rozmiar L  

Wykonane z bawełny najwyższej jakości, dodatkowo wzmocnione skórą kozią wyprawianą na lico cechującą się on wysoką wytrzymałością 
mechaniczną, zabezpieczające przed urazami naskórka, otarciami i zabrudzeniem, całodłonicowy krój gwarantujący wygodę użytkowania, cienki i 
elastyczny materiał idealnie dopasowujący się do kształtu dłoni, zapewniający precyzyjny ruch i chwytność.  Rękawiczki spełniają normę BHP: EN-420 
ogólna, EN-388(3121) odporność mechaniczna 
 

9. 

Rękawice robocze ocieplane 
wzmocnione skórą: 
 
AAL: 14 – rozmiar męski 10 

Wykonane ze skóry koziej wyprawianej na licowo, cechujące się wysoką odpornością mechaniczną oraz możliwością manipulacji drobnymi 
przedmiotami, wewnątrz ocieplone futerkiem akrylowym typu BOA zabezpieczające przed urazami naskórka i zabrudzeniem, całodłonicowy krój z 
doszywanym kciukiem umożliwiający swobodne ruchy oraz ich precyzję, elastyczny materiał rękawic skórzanych idealnie dopasowany  do kształtu dłoni, 
ściągacz nieuwierający sprzyjający stabilności rękawic na dłoni. Produkt do pracy w środowisku suchym, jak i lekko wilgotnym. Rękawiczki spełniają 
normę BHP: EN–420 ogólna. 
 

10. 

Rękawice robocze 
drelichowe: 
 
ACWT WR: 24 szt. - rozmiar  
uniwersalny (10 par – rozmiar 
9, 14 par – rozmiar 10)  
 
 
 
 

Robocze rękawice z drelichu przeznaczone do prostych prac gospodarczych, porządkowych, budowlanych, wyłącznie o niskim zagrożeniu BHP. 
Kategoria zagrożenia I. Dedykowane do suchego środowiska pracy. Rękawiczki wykonane z tkanin bawełnianych o zróżnicowanej gramaturze, 
kolorystyce lub mieszanek bawełny z syntetykiem, przeważnie poliestrem. Zakończenie są za pomocą mankietu lub elastycznego ściągacza. Gumki 
wszyte od wewnętrznej strony na części grzbietowej, zapobiegają zsuwaniu się z dłoni. Drelichy mogą być dodatkowo wykończone przeciwślizgowym 
nakropkiem z Pcv, który zwiększa przyczepność oraz czas użytkowania. Mają dodatkowo wewnętrzną wkładkę przeciwpotną. Rękawiczki spełniają 
normę BHP: EN–420 ogólna. 
Produkt musi posiadać oznakowanie CE 
 

11. 

Rękawice ocieplane 
powlekane gumą 
 
ACWT WR: 24 pary - rozmiar M 
(8)  24 pary - rozmiar L (9) 
 
ACW: 10 par rozmiar M (8),  25 
par-rozmiar L (9) 
 
ACST LB: 6 par – rozmiar 10 
 

Rękawice ocieplane z czarnej, wysokiej jakości przędzy akrylowej, gwarantującej komfort oraz dobrą izolację termiczną. Powlekane wytrzymałą, błękitną, 
szorstkowaną, przeciwślizgową gumą. Warstwa gumy zapewnia przyczepność, nie ściera się, jest odporna na zużycie, rozdarcie czy pękanie. 
Zakończone ściągaczem.  Elastyczne, przylegające do dłoni zapewniające dobrą manipulację przedmiotami i pewny chwyt.  
 
 



ACO:  30 par – rozmiar 10 
 

 

12. 

Rękawice powlekane gumą 
 
ACWT WR:  24 pary - rozmiar uniwersalny (10 par – 
rozmiar 9, 14 par – rozmiar 10)  
,  
 
ACW:  31 par-rozmiar uniwersalny (15 par – rozmiar 
8, 16 par – rozmiar 9), 
 
AZME:  4 opak. po 12 par – rozmiar 10 
 
AZEL:  50 par – rozmiar 10 
ACO:   30 par – rozmiar 10 
 

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości dzianiny, ścieg 10. Powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, 
dzięki czemu zachowują przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności. Odporne na rozdarcie i powstawanie 
pęknięć. Trudno ścieralne i odporne na zużycie. Wytrzymałość i wysoka jakość. Zgodne z normą EN-388 (3,1,4,1) i EN-420 
 
 

13. 

Rękawice powlekane gumą (tzw. WAMPIRKI) 
 
ACWT WR:  48 par - rozmiar uniwersalny  
 
ACW:   65 par – rozmiar uniwersalny 
 

Rękawice zwane potocznie „wampirkami” lub rękawicami ogrodowymi, wykonane z przędzy bawełnianej, zakończonej ściągaczem. 
Ścieg 10, zapewniający wysoką gęstość dzianiny. Przędza bawełniana gwarantująca oddychanie skóry rak. Od strony chwytnej, 
powlekane przeciwślizgowym, naturalnym lateksem, kolor gumy niebieski lub zielony. 
Produkt musi posiadać oznakowanie CE 
 

14. 

Rękawice ochronne o podwyższonej odporności 
na przecięcia nożem 
 
ACWT WR:  4 pary - rozmiar uniwersalny (2 pary – 
rozmiar 9, 2 pary – rozmiar 10), 
 
ACO:  30 par – rozmiar 10 
 

Rękawice ochronne o podwyższonej odporności na przecięcia nożem, przeznaczone do wykonywania prac precyzyjnych, 
warsztatowych, motoryzacyjnych i magazynowych, w których dłonie narażone są na działanie ostrych przedmiotów i narzędzi a także 
smarów i olejów. Materiał HPPE, włókno szklane, nylon, spandex. Rękawice wykonane z mieszanki włókien o najwyższym stopniu 
odporności na przecięcia ostrzem (poziom odporności 4). Część chwytna rękawicy powlekana nitrylem podwyższającym odporność 
na smary i oleje. Wysoka odporność na ścieranie, rozdarcie i przebicie (poziom odporności 4). Zakres stosowania: budownictwo, 
mechanika. 
Produkt musi posiadać oznakowanie CE 
 
 

15. 

Rękawice monterskie 
 
ACWT WR:  6 par - rozmiar uniwersalny 

Rękawice robocze wykonane z Elastanu - tkaninie o wysokiej elastyczności i wytrzymałości. Dzianina od grzbietowej strony dłoni 
oraz wewnętrznej część pokryta wysokiej jakości cienką skórą typu ircha. Obszycie ze skóry typu ircha oraz skóry syntetycznej. 
Zabezpieczające przed niewielkimi urazami oraz otarciem naskórka. Zapewniające doskonałą precyzję oraz zręczność. Rękawice 
wyposażone w regulowany rzep w nadgarstku. 
Produkt kategorii 1, musi być zgodny z: normą EN-420  oraz musi posiadać oznakowanie CE 
 

16. 

Rękawice do prac na wysokości 
 
ACWT WR:  6 par - rozmiar uniwersalny  
 

Rękawice wykonane z tkaniny poliestrowej, nylonu, włókna aramidowego - Kevlaru. Odporne na zniszczenie i przetarcie, kurczenie 
się i nadmierne rozciąganie. W części chwytnej rękawiczki oraz na palcach, nakładki neoprenowe zmniejszające wstrząsy. W 
nadgarstku regulowany mankiet za pomocą taśmy z rzepem. Neoprenowe wzmocnienia podnoszące ogólną odporność 
mechaniczną rękawic. 
Produkt kategorii 2, musi być zgodny z: normą EN-420, EN-388 (2121) oraz musi posiadać oznakowanie CE 



17. 
Rękawice do prac precyzyjnych 
 
ACWT WR:  12 par - rozmiar  uniwersalny 

Elastyczne rękawice do mechaniki precyzyjnej bezszwowe nylonowe, rękawice zapewniające znakomite przyleganie oraz doskonałe 
czucie w palcach. Powłoka PU zapewniająca pewny uchwyt. Odporne na smary i oleje. Przewiewna konstrukcja. Zastosowanie: 
Prace montażowe wymagające ekstremalnej giętkości, prace mechaniczne o dużej precyzji i pewności uchwytu, gdzie dodatkowo 
wymagane jest wysokie czucie i kontrola. 
Produkt kategorii 2, musi być zgodny z: normą EN-420, EN-388 oraz musi posiadać oznakowanie CE. 
 

18. 

Rękawice dzianinowe dwustronne nakrapiane  
ACW:   31 par – rozmiar L (9) 
 
AZME:  12 par – rozmiar 10 
OUZ:  10 par – rozmiar L (9),                                        
2 pary rozmiar XXL (11) 

Rękawice RDZNN wykonane z dzianiny z dwustronnym nakropieniem. Skład: Poliester 25%, bawełna 75%. Całkowite nakropienie z 
PCV zapewniające lepszą trwałość rękawicy oraz chwytność przenoszonego towaru. 
Produkt musi posiadać oznakowanie CE, zgodne z normą EN-420, 
 

19. 
Osłona twarzy 
 
ACO:  4 szt. 

Szybka z poliwęglanu, wymiary: wys. 203 mm, szer. 394 mm, grubość 1 mm, zawiasy umożliwiające odpowiednie ułożenie szybki 
względem twarzy, możliwość dopasowania nagłowia do obwodu głowy, ochrona przed rozbryzgami cieczy, chroniąca przed małymi 
odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s (B), Zgodna z wymaganiami normy EN166 

20. 

Nitrylowe bezpudrowe rękawice diagnostyczne i 
ochronne do procedur wysokiego ryzyka ( cat. 
III). Rozmiar XL , opak. 100szt 
 
ACO:  4 opakowania po 100 szt. – rozmiar XL 

Nitrylowe rękawice bez środka pudrującego, tekstura na końcu palców, mankiet równomiernie rolowany. 

21. 
Rękawice dla pilarzy 
 
AZME:  1 para –rozmiar 10  

Rekawice Functional z wkładką anty przecięciową (do prac z urządzeniami jak wykaszarki, podkaszarki ręczne, spalinowe). Wnętrze 
wykonane z koziej skóry. Wygodne szwy i podwójny szew na kciuku zapewniają dopasowane do kształtu dłoni. Wzmocnione na 
palcu wskazującym – palec wzmocniony garbowaną kozią skórą. Ochrona przed przecięciem Klasa 0,16m/s. Miękki mankiet z 
dzianiny ułatwia wkładanie i zapewnia komfort. Materiał: od strony dłoni – garbowana skóra kozia; od strony wierzchu – laminowany 
spandex, neopren i skóra syntetyczna. 
Produkt musi być zgodny z: normą EN-388, EN-381-7, posiadać odporność mechaniczną (Kat. II) oraz posiadać oznakowanie CE   

22. 

Okulary przeciwodpryskowe transparentne 
 
ACST LB:  6 szt.  
 
ACO: 4 szt.  

Okulary ochronne przeźroczyste wykonane z poliwęglanu. Zauszniki z nylonu z regulacją. Przeźroczyste osłony odporne na 
zarysowania i odpryski ciał stałych występujących podczas ręcznej lub maszynowej obróbki drewna, metalu, tworzyw sztucznych i 
ceramicznych. Zapewniają ochronę przed odpryskami o energii uderzeń do 45m/s. Okulary z ochroną skroni. Masa okularów nie 
przekraczająca 35g. 
Produkt musi być zgodny z normą EN-166 oraz musi posiadać oznakowanie CE 
 
 

23. 

Kask ochronny do pracy na wysokości:  
 
AWRR:  10 szt. – kolor biały 
 
ACWT WR:  12 szt. – kolor biały 
 
ACST LB:  2 szt. – kolor żółty reg.obwodu 51-63 cm 
 
ACNT SZ: 4 szt. – kolor biały, 
 
ACNT BY: 2 szt. – kolor biały 

6-cio punktowa więźba z polietylenu z możliwością obrotu o 180°, 3-punktowa regulacja głębokości, 4 punktowy pasek podbródkowy 
z szybko rozpinaną klamrą, wyposażony w otwory Euro 30mm do mocowania ochronników słuchu i twarzy oraz możliwością 
zamocowania zintegrowanych okularów, wskaźnik narażenia hełmu na promieniowanie UV, wersja z większą liczbą otworów 
wentylacyjnych, wymienna skórzana opaska przeciwpotna Materiał: tworzywo HDPE polietylen. Odporność termiczna od .-30°C do 
+50°C. Napotnik wykonany z bawełny o ochronnych właściwościach, pokryty poliuretanem P4 z neutralnym PH. Waga 330g. Hełm 
przeznaczony do prac w przemyśle, budownictwie, magazynowaniu. Przewidywany okres użytkowania – 5 lat.  
Produkt musi posiadać oznakowanie CE 
Spełniający wymagania EN-397:2012  
 
 



 
ACST RZ: 4 szt. – kolor biały 
 
AJB: 1 szt. – kolor biały 
 
OCST KT: 10 szt. – kolor biały 

24. 
Rękawice dielektryczne 
 
ACN:  4 pary 

Napięcie probiercze 20kV, klasa 2, kategoria RC, spełniające wymagania normy EN60903 

25. 

Zaczep taśmowy 
 
ACN:  1 szt. – długość 1 m. 
 
ACST RZ: 2 szt. – długość 1 m. 
 

Zaczep taśmowy  dł.100cm,przeznaczony specjalnie do zastosowań w przemyśle. Wykonany z podwójnej taśmy rurowej  
o szerokości 25mm. bez dodatkowego rękawa ochronnego, spełniający wymagania dla pkt kotwiącego klasy B  
normy EN 795:1996/A1:2000, zgodny z PN-EN 354. Certyfikat CE 
 

26. 

Okulary ochronne żółte/bursztynowe 
 
ACN: 28 szt. 
 
ACO: 6 szt. 

Okulary ochronne w klasie optycznej 1, zapewniające bardzo wysoka przejrzystość, do pracy z elektronarzędziami, szlifierką, 
chroniące przed odpryskami oraz do długotrwałej pracy na wysokości. Wymagane miękkie, elastyczne zauszniki, ewentualnie z 
możliwością regulowania ich długości i kąta pochylenia. 
Szybka poliwęglanowa w kolorze żółtym/bursztynowym, odporna na promieniowanie UV. 
Produkt musi być zgodny z: normą EN-166-F, posiadać oznakowanie CE   
 

27. 

Okulary ochronne nakładane na okulary 
korekcyjne 
 
AZME: 
8 szt.  
 

Okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne. Posiadają regulację długości ramion. Ramiona o niskim profilu zapewniające 
minimalny kontakt z okularami korekcyjnymi. Zmienny kąt nachylenia soczewki. Ochrona przed promieniami UV. Ochrona przed 
uderzeniami – F. Powłoka AS zapewniająca dodatkową ochronę przed zarysowaniem szkieł.  
Produkt musi być zgodny z: normą EN-166 oraz musi posiadać oznakowanie CE 

28. 

Gogle ochronne z poliwęglanu 
 
AZME:  4 szt. 
 
ACST KK: 10 szt.  
 
ACO:  6 szt.  
 

Gogle z poliwęglanu, wentylacja pośrednia, miękka oprawka z PVC i nylonu, szybka pomarańczowa przeciwodblaskowa (AZME), 
bezbarwne        (ACST KK) dostosowane do noszenia zwykłych okularów korekcyjnych oraz półmasek oddechowych krótkiego 
użytkowania, szeroka elastyczna gumka, oprawki PVC, szybka poliwęglan. Produkt musi być zgodny z: normą EN-166 + punkt 3, 4 i 
9 (odporność na krople cieczy i odpryski, odporność na duże cząsteczki pyłów (powyżej 5 μm), odporność na rozpryski płynnych 
metali i uderzenia gorących ciał stałych) oraz musi posiadać oznakowanie CE 

 

29. 

Półmaska filtrująca z goglami – zestaw 
 
AZME:  2 szt. 
 

Ochrona zarówno układu oddechowego, jak i wzroku. W skład zestawu wchodzą 3 jednorazowe półmaski, gogle ochronne oraz 
specjalna ściereczka do czyszczenia. Półmaska klasy P2 wyposażona w system filtracyjny oraz zaworek. Zabezpieczająca przed 
działaniem szkodliwych substancji tj. głównie pyły, mgła, a także cząstki stałe i ciekłe do 12 x NDS. Zawór zapewniający swobodę 
oddychania i zapobiegający gromadzeniu się wewnątrz maski wilgoci. Okulary ochronne typu gogle odporne na uderzenia. 
Elastyczne taśmy nagłowia  przylegające do kształtu głowy. Poliwęglanowa soczewka nieparująca oraz odporna na zniszczenie i 
zarysowanie. 
Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi (Rx), półmaska jednorazowa klasa P2 z zaworkiem, skuteczność filtracji >94%  
Zestaw musi być zgodny z normami BHP: EN166.1.B.T (gogle), EN1827:1999+A1:2009 (półmaska) 
 



30. 

Półmaska filtrująca z workiem FFP 
 
AZME:  2 opakowania po min. 10 szt. 
 
ACO:    1 opakowanie po min. 10 szt. 
 

Półmaska z wentylem wydechowym usytuowanym z przodu, piankowa poduszka chroniąca nos przed odgnieceniem, metalowa 
klamra na zewnętrznej stronie na wysokości nosa, chroniąca przed pyłami i drobnymi cząstkami, nietoksyczne aerozole w stanie 
płynnym lub stałym, mgła olejowa w stężeniach 4,5 x OEL  
Spełniająca normę EN 149, kat. III, klasa P1.  

31. 

Rękawice ochronne nitrylowe 
 
AZME:  10 par – rozmiar 10 
 

Rękawica z nitrylu flokowana bawełną, długość: 33 cm., grubość: 0,40 mm. Materiał: 100% nitryl (NBR: kauczuk akrylonitryl-
butadien) 
Flokowanie: 100% bawełna. 
 

32. 

Rękawice neoprenowe/lateksowe 
 
AZME:  8 par - rozmiar 10 
 

Część dłoniowa wykonana z syntetycznego neoprenu, mankiet z naturalnego lateksu, wewnątrz flokowane bawełną, w części 
chwytnej protektor przeciwślizgowy, wytrzymałe mechanicznie oraz szczelne dla cieczy, długość 30 cm, grubość 0,2 mm., kolor 
części chwytnej niebieski, mankiet żółty Kategoria 2 – ochronna, spełniające normy: EN-420 ogólna, EN-388 (1110) odporność 
mechaniczna 
 

33. 

Rękawice neoprenowe/lateksowe 
 
AZME:  8 par - rozmiar 10 
 

Rękawice wykonane z naturalnego lateksu, pokryte warstwą neoprenu o grubości 0,7 mm. 
Szorstkowata struktura powierzchni w części chwytnej dłoni i na palcach. 
Welurowa wyściółka wewnątrz.  
Właściwości antypoślizgowe oraz chwytne. 
Zgodne z normami: 
EN 420 - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań. 
 
EN 388 2110 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. 
 
EN 374-3 - Rękawice chroniące przed subst. chem. i mikroorganizmami -część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie subst. 
chem. 
  
EN 374-1 AKL - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 1: Terminologia i wymagania. 
 

34. 

Rękawice kevlarowe powlekane nitrylem 
 
AZME: 4 pary - rozmiar 10 
 
ACO:  10 par - rozmiar 10 
 

Rękawica kevlarowa powlekana nitrylem A600, 
Bezszwowe wykonanie na maszynie o uigleniu 10, 
Powleczenie nitrylowe wzmacniające właściwości antyprzecięciowe oraz ułatwiające przenoszenie przedmiotów śliskich  i 
zaolejonych, takich jak szkło lub metal. Chroniące przed urazami mechanicznymi. 
Zgodne z normami EN420 i EN388 4.3.4.3. 
Materiał: Kevlar, Nitryl. 
 

35. 

Bloczek z rolką pojedynczą  
 
ACN: 6 szt. 

Bloczek przeznaczony do budowy układów linowych do wciągania i  opuszczania małych ładunków. Wykonany z aluminium, posiada 
rolkę na łożyskach kulkowych, główny otwór w obudowie umożliwia jednoczesne wpinanie trzech karabinków. Bloczek wyposażony  
w dodatkowy otwór ułatwiający budowanie układów linowych. Maksymalne obciążenie robocze: 8 kN, przeznaczony do lin 
rdzeniowych o średnicy max. 13mm, zgodny z PN-EN 12278. Certyfikat CE 
 

36. 

Lina rdzeniowa statyczna 
 
ACN: 3 szt. – długość 100 m. 
 

Stosowana do budowy układów linowych do wciągania i opuszczania małych ładunków, zakończona z jednej strony uchem do 
mocowania zatrzaśnika, średnica liny 9,0 mm., materiał poliamid PN-EN 1891 
 



37. 

Rękawice monterskie ocieplane do pracy na 
wysokości 
ACN: 
28 par-rozmiary: M(8)-5 par, L(9)-8 par, XL(10)-10 
par, XXL(11)-5 par 

Ocieplane, termoodporne, odporne na rozdarcia, nadające się do pracy w niskich temperaturach, zapewniające komfort pracy w 
trudnych warunkach, naturalna lub syntetyczna skóra o wysokiej jakości ze wzmocnionymi wnętrzami dłoni, podwójna warstwa 
chroniąca eksponowane miejsca dłoni (palce, wnętrze dłoni zwłaszcza miedzy palcem wskazującym i kciukiem), oddychający stretch 
na grzbiecie dłoni chroniący przed zużyciem w miejscach zginania, posiadające możliwość wpięcia, mocowania rękawic do uprzęży, 
spełniające normy EN-420, EN-388 
 

38. 

Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości 
 
ACST LB:  3 szt. 
 
ACNT SZ:  2 szt.  
 
ACST RZ:  2 szt. 
 
OCST KT:  2 szt. 
 

Przeznaczenie: służby ratownicze, prace wymagające pracy w zawieszeniu, intensywne użytkowanie. Wyposażenie: przednia i tylna 
klamra zaczepowa, klamra do pracy w zawieszeniu, 2 boczne klamry do pracy w podparciu, automatyczne klamry regulacyjne typu 
Quick, pas biodrowy z szeroką ergonomiczną wkładką, antyuciskowe wkładki pod pasami udowymi, barkowymi,  
3 klamerki pomocnicze do podwieszania narzędzi lub torby narzędziowej, pełna regulacja długości pasów barkowych, udowych oraz 
pasa biodrowego 
 
 

39. 

Woreczek sprzętowy 
 
ACST LB: 
2 szt. 
 

Tkanina PCW, odporność na uszkodzenia, wodoodporny, wyposażony w zaczep umożliwiający podwieszenie worka, zamykany 
ściągaczem, pojemność 3,5 litra, kolor niebieski 

40. 

Amortyzator z dwoma linkami 
  
ACST LB:   2 szt.  
 
ACST RZ:   2 szt.  
 

Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej techniką tkania, linki wykonane z samoskracającej się  taśmy elastycznej ooliestrowej z 
dodatkową taśmą długość linek 1,8 m, na stałe połączony z dwoma taśmami elastycznymi, które dopasowują swoją długość zależnie 
od potrzeb, zakończone dwoma zatrzaśnikami aluminiowymi (dwuzapadkowymi) o otwarciu 65 mm. Bez zatrzaśnika od strony 
amortyzatora. Długość całkowita 1,8m. Wytrzymałość: 22kN. Masa całkowita linki z zatrzaśnikiem i amortyzatorem 1,5kg. 
Produkt musi być zgodny z normą EN-362, EN-354, EN-355 i posiadać oznakowanie CE. 
 

41. 

Lina poliamidowa 
 
ACST LB :  1 szt.– 50m 
 

Lina poliamidowa statyczna średnica 11,0 mm. długość  50,0 m, 

42. 

Rękawiczki  z palcami do pracy na wysokości  
 
ACST:  4 szt. - rozmiar L 
 

Wykonane ze skóry naturalnej i elastycznej tkaniny oddychającej. Umożliwiające swobodną pracę dłoni i sprawne operowanie 
sprzętem. Podwójna warstwa skóry w miejscach najbardziej narażonych na przetarcia, elastyczne wstawki na grzbiecie i palcach, 
dopasowane do kształtu dłoni, posiadające elastyczny ściągacz z rzepem oraz duży zaczep umożliwiający zawieszenie na 
zatrzaśniku.  Skład: skóra 80%, neopren 5%, spandex 15%. Masa ok 100g. Certyfikat CE 
 

43. 

Czapka typu kominiarka pod kask do pracy na 
wysokości 
 
ACN:   4 szt. – rozmiar L 

Czapka typu kominiarka z jednym otworem, ocieplana, pod kask do pracy na wysokości. Wykonana w technologii bezszwowej z 
oddychającej dzianiny. Czapka z właściwościami antyelektrostatycznymi i trudnopalnymi. Warstwa wewnętrzna odprowadzająca 
wilgoć na zewnątrz, może zawierać jony srebra hamujące rozwój bakterii a tym samym ograniczająca powstawanie nieprzyjemnych 
zapachów. Czapka musi posiadać kołnierz chroniący okolice podbródka przed wiatrem i chłodem. Konstrukcja i kształt czapki 
powinien zapewniać możliwość zastosowania pod kask ochronny. 
Produkt musi posiadać oznakowanie CE 
 

44. Kamizelka ostrzegawcza żółta z napisem Materiał fluorescencyjny, poliester 100%, dwa poziome pasy odblaskowe, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normą EN-471, 
zapięcie na rzep, certyfikat EN ISO 20471:2013, pokrowiec na kamizelkę. Napis z przodu (litery wysokości 1,5 cm) i z tyłu (litery 



 
ACST LB  :  12 x rozmiar L 
 
AJB:  2 szt. – rozmiar L 
 
OCNT GD  :     8 szt. rozmiar  L 

wysokości 6 cm), Logo zgodnie ze wzorem dostępnym po podpisaniu umowy. Logo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na plecach i 
na klapie 

45. 

Rękawice robocze dziane powlekane nitrylem 
 
ACST LB:  12 par - rozmiar 10      
                  
ACNT BY:  30 par – rozmiar 9. 
 

Rękawice robocze wykonane z elastycznej dzianiny poliestrowej bez szwów, zakończone ściągaczem, na dłoni i palcach powlekane 
nitrylem, posiadające przewiewną część grzbietową, posiadające dobrą ochronę przed otarciami, odciskami i drobnymi 
skaleczeniami, posiadające optymalną wytrzymałość mechaniczną, w tym na rozdarcie i ścieranie, zapewniające wygodę, zręczność, 
swobodę ruchów i dobry chwyt elementów zarówno w środowisku suchym jak i lekko zaolejonym, Produkt musi być zgodny z normą 
EN-420 oraz posiadać oznakowanie CE 
2 zł. 

46. 

Rękawice skórzane chroniące przed zimnem 
 
ACST LB: 
6 par - rozmiar 10 
 

Rękawice zapewniające profesjonalne zabezpieczenie w ogólnych pracach porządkowych, budowlanych i transportowych. Ocieplane 
i szczelne, umożliwiają pracę w chłodnym środowisku. Nośnikiem materiału jest Drelich z warstwą ocieplającą, obszyty skórą licową. 
Całodłonicowy krój rękawic sprawia, że każdy ruch jest kontrolowany i precyzyjny. Sprzyja to jakości pracy oraz ich użytkowania.  
Produkt kategorii 2, musi być zgodny z: normą EN-420, EN-388 (3143), EN-511 (11x) oraz musi posiadać oznakowanie CE 

47.  

Rękawice ochronne  
do prac kablowych i w studniach i kanałach 
teletechnicznych 
 
ACST KK: 
2 pary – rozmiar uniwersalny 
 

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej, licowanej, kolor biały, całodłonicowe w części chwytnej wykonane z 
jednego kawałka skóry, zwiększona wytrzymałość i odporność na przetarcia, w całości wykonane ze skóry włącznie z mankietem, 
marszczone w nadgarstku, skóra miękka  wysokiej jakości. 
 
 

48. 

Okularo-gogle  
do prac konserwacyjnych i ewidencyjnych w 
studniach i kanałach teletechnicznych 
 
ACST KK:  2 szt. 
 

Okulary. Szybki z poliwęglanu wysokiej przejrzystości. Powłoka ochronna przed zarysowaniem i roszeniem, soczewki chroniące 
przed promieniowaniem UVA, UVB, UVC - do 99,9%. System szybkiej wymiany szkieł, oprawka wyłożona miękką pianką EVA, 
szybka wymiana zauszników na gumkę, miękkie noski. Szczelnie przylegające do twarzy. Klasa optyczna 1. 
Ramka w wersji okularowej spełniajca normę EN-166.F.T, gogle EN-166.1.B, szkła EN-170.2-1.2.1.F.K.N 

49.  

Półbuty elektroizolacyjne 20kV 
 
ACST KK: 
6 par – rozmiar 4 

Klasa napięciowa 20kV. Odporność na przebicie elektryczne przy napięciu probierczym badania napięciowego 20kV,  
wykonane z gumy naturalnej o podwyższonej odporności elektroizolacyjnej, wzbogacone dodatkiem antystarzeniowym, posiadające 
etykiety oznaczeniowe nadrukowane na gumie, przeznaczone do zakładania na inne obuwie (bezpieczne, ochronne lub zawodowe). 
Posiadające certyfikat typu WE Nr WE/S/2784/2017 pełna zgodność z normą 89/686/EEC oraz 89/686/EWG, spełniające dyrektywę 
KOW/S-01/2015 klasa 20kV, PN-EN 50321:2002  

50.  

Rękawice elektroizolacyjne 20kV 
 
ACST KK: 
6 par – rozmiar 11 

Rękawice elektroizolacyjne 20 kV, klasa 2. 
Pięciopalcowe o anatomicznym kształcie, wykonane z wysokogatunkowego lateksu, elastyczne i ergonomiczne, umożliwiające 
swobodną pracę również z wkładkami przeciwpotnymi i skórzanymi rękawicami ochronnymi. Napięcie probiercze przemienne, 
wartość skuteczna 20 kV, maksymalne przemienne napięcie pracy, wartość skuteczna 17 kV. Rękawice posiadające kategorię RC i 
charakteryzują się zwiększoną odpornością na działanie kwasu, oleju, ozonu (R) oraz na skrajnie niską temperaturę (C). 
Przeznaczone do stosowania wyłącznie do celów elektrycznych jako podstawowy sprzęt ochrony osobistej do prac pod napięciem do 
1 kV lub jako dodatkowy sprzęt ochronny przy napięciu wyższym od 1 kV, spełniające wymagania normy EN-60903 
 



 

 

51.  

Przeciwpyłowa maska/półmaska filtrująca 
FFP2V (  filtrująca: pył, dym, opary 
spawalnicze, ozon) 
 
 
ACO: 20 szt. 
 

Spawalnicza maska filtrująca przeznaczona do skutecznej ochrony układu oddechowego. Zabezpieczająca przed pyłami (12 x NDS), mgłą, 
dymami, ozonem do (10 x NDS), a także drażniącymi gazami spawalniczymi (poniżej NDS). Kopułkowy kształt półmaski, elastyczny 
materiał, dopasowana do kształtu twarzy, gumki stabilizujące, swoboda ruchów. Wyposażona w zaworek Cool Flow, który kieruje 
wydychane powietrze od razu na zewnątrz i w dół, co zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci.  

 Klasa: P2, NDS: 12xNDS  
 Skuteczność filtracji >94% 
 Zawór wydechowy Cool Flow™ 
 Norma ochronna  EN 149:2001+A1:2009 
 Kolor biały 
 Ochrona przed pyłami, mgłami i dymem 

Warstwa aktywna zawarta w przeciwpyłowej masce 3M 9928 zapewniająca ochronę przed drażniącymi układ oddechowy oparami 
spawalniczymi, ozonem do 10 x NDS, oraz przykrymi zapachami (poniżej NDS) 

52. 

Drążek izolacyjny UDI-B 
 
ACST KK: 
1 szt. 

Uniwersalny drążek izolacyjny wykonany z rury szkłoepoksydowej, wypełnionej pianką poliuretanową. Głowica drążka i ogranicznik 
wykonane z tworzywa izolacyjnego. Nasadka zaślepiająca drążek od spodu wykonana z gumy wyróżniającej się wysoką odpornością na 
udary mechaniczne. Wszystkie materiały charakteryzujące się wysoką wytrzymałością elektryczną, jak i mechaniczną.  

Drążek odpowiada poniższym normom: 
• PN-EN 60832-1:2010 Prace pod napięciem. Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne. Część 1: Drążki izolacyjne (oryg.) 
• PN-EN 60855: 1999 Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem 
• PN-EN 61230: 2011 Prace pod napięciem. Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania 
• WTO-4/01 Uniwersalne drążki izolacyjne UDI-B i drążki izolacyjne uziemiające DU-A  

53. 

Dywanik elektroizolacyjny 
750x750mm 10kV/mm 
 
 
ACST KK: 
10 szt.  

Dywanik wykonany z wysokogatunkowej gumy na bazie kauczuku naturalnego. Grubość 6 mm (z czego 2 mm stanowi ryfla 
przeciwpoślizgowa) - odporny na rozdzieranie i starzenie cieplne - wymiary 0,75 m x 0,75 m. Dywanik elektroizolacyjny stosowany jako 
dodatkowy osprzęt elektroizolacyjny zwiększający bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 
20kV. - wytrzymałość dielektryczna minimum 10kV/mm.  
Chodnik produkowany numerycznie. Posiadający indywidualny kolejny numer produkcyjny, oraz własne świadectwo wyników badań 
napięciowych. 

 

54. 

Uchwyt do wkładania/wyjmowania 
bezpieczników  
 
ACST KK:  2 szt. 

Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych NH o rozmiarach 00,1,2,3. 

55. 
Szafa plastikowa na sprzęt BHP 
 
ACST KK: 1 szt. 

Dwudrzwiowa szafa do przechowywania sprzętu elektroizolacyjnego w rozdzielniach elektrycznych, stacjach niskiego i średniego napięcia. 
Zamykana na kłódkę. Wysokość – 173 cm. 



56.  
Urządzenie do pracy w podparciu 
 
ACST RZ: 2 szt. 

Lina poliamidowa w oplocie o średnicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stop aluminium, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana, 
zatrzaśnik stalowy AZ 002 otwarcie 18 mm, zatrzaśnik stalowy AZ 011 otwarcie 18 mm 
 
Wymagania: 
Urządzenie zgodne z normą PN-EN 358 - Systemy ustalające pozycję przy pracy. Certyfikat CE  

57. 

Urządzenie samozaciskowe z giętką 
prowadnicą LINOSTOP II 
 
ACST RZ: 2 szt. 

Urządzenie samozaciskowe przesuwne LINOSTOP II z liną roboczą poliamidową jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości. 
Informacje techniczne 

 lina robocza z jednej strony zakończona pętlą z kauszą, a z drugiej zaplotem końcowym 
 mechanizm zaciskowo-przesuwny wykonany ze stali nierdzewnej, montowany na stałe na linę roboczą, bez możliwości 

zdejmowania go z liny 
 mikroamortyzator bezpieczeństwa z zatrzaśnikiem stalowym 
 dł. liny: 20 m 
 średnica liny: 12 mm 

Wymagania 
 Urządzenie samozaciskowe Linostop II jest zgodne z normą PN-EN 353-2 - Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą. 
 Certyfikat CE 

 
 

58. 

Lina zabezpieczające prace na wysokości 
1 szt. – 20 m.  
 
ACST RZ: 2 szt. 
 

Lina poliamidowa 20 m., w oplocie o średnicy 14 mm 

59. 

Okulary ochronne przeciwodpryskowe z 
poliwęglanu przyciemniane, z polaryzacją  
 
ACO:  2 szt.  

Posiadające powłokę przeciw zarysowaniu, roszeniu a także polaryzacyjną. Zapewniające ochronę wzroku przed odblaskiem, 
zapewniające doskonałe postrzeganie kontrastu w jasnym otoczeniu, zapobiegające zmęczeniu oczu. Elastyczna, dwukolorowa oprawka, 
zauszniki z miękkimi końcówkami, regulowany, miękki nosek. Klasa optyczna 1, spełniające normy BHP: EN166.1.F.K i EN172 5-3.1. 

 Lekka oprawka z elastycznego tworzywa syntetycznego 
 Szkła z poliwęglany wysokie przejrzystości 
 Powłoka przeciw zarysowaniu, roszeniu, polaryzacyjna  
 Kolor szybek szary, przyciemniany 
 Gumowe noski z użebrowaniem 
 Przeciwślizgowe zauszniki z gumą 
 Lekkie - 25 gram, komfortowe i wygodne 

Zapewniają ochronę przed odpryskami cieczy i ciał stałych o niskiej energii uderzenia, oraz przed promieniowaniem UV A+B+C  
o skuteczności 99,9% 
 



60. 

Okulary przeciwsłoneczne polaryzacyjne z 
fotochromem. 
 
 
 
OCST LB:  2 szt. 

Lekkie i dopasowane okulary przeciwsłoneczne polaryzacyjne z fotochromem.  
Wysokiej klasy okulary wykonane z najwyższej jakości materiałów Grilamid TR90, w kolorze czarnym, matowym. Kształt opływowy, typowo 
sportowy, przylegający do twarzy. 
Girlamid TR90 jest wyjątkowo odporny na rozciąganie i wyginanie. Materiał wytrzymały na uderzenia, elastyczny, przyjemny w dotyku. 
Soczewki z zakresem przyciemniania od kategorii 2 średnie do 3 ciemne. Przepuszczające od 43-8% światła. Sprawdzają się w warunkach 
średniego, jak i intensywnego nasłonecznienia. Polaryzacja skutecznie ogranicza różnego rodzaju odblaski, a filtr UV 400 blokuje 
promieniowanie ultrafioletowe.  
Długość zausznika - 12.0 cm rodzaj – męskie, rodzaj powierzchni – matowy, szerokość soczewki – 6,5 cm., szerokość wewnętrzna – 12,5 
cm., szerokość zewnętrzna – 13,5 cm., posiadające Atest CE, spełniające PN-EN 1836+A1:2009P 

61.  
Maska spawalnicza 
ACO:  3 szt. 

Tarcza spawalnicza z podglądem, wykonana ze sztywnego preszpanu. Przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed 
towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem 
łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla. W standardzie wyposażona z wymienną szybką ochronną i wymienny filtr 
spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN oraz filtr do podglądu o stopniu zaciemnienia 5 DIN. 
 

62. 

Rękawice antywibracyjne 
 
ACNT SZ: 
11 par 

Rękawice chroniące przed wibracjami, polimerowe tworzywo lateksowe specjalnie przygotowane dla rękawicy VIBRATON, wykonane  
z włókien terylenowych z bawełnianymi, redukujące i tłumiące drgania generowane przez narzędzia, zabezpieczające ręce przed niską 
temperaturą i wilgocią, tj. czynnikami potęgującymi skutki oddziaływania drgań, wygodne w użytkowaniu, zalecane dla operatorów młotów 
pneumatycznych, hydraulicznych, spalinowych, walców wibracyjnych, ubijarek ręcznych, zagęszczarko-ubijarek, pił do cięcia asfaltu, a 
także pracowników prowadzących ręką elementy w procesach ich szlifowania, gładzenia, polerowania. 
Zgodne z normą EN10819, EN388,EN420 
 

63.  

Rękawice bawełniane 
 
API: 
2 opakowania – rozmiar 11 
 

Rękawice bawełniane (100%) na mikronakrapianym nośniku PCV, elastyczne, trwałe i zapewniają doskonałą chwytność przedmiotów. 
Rękawice ochronne przystosowane są do pracy w branży poligraficznej, a także do sortowania i pakowania delikatnych artykułów. Na 
grzbiecie posiadają trzy przeszycia, doszywany kciuk oraz specjalną ściągającą gumkę.  

 Dzianina bawełniana 
 Mikro nakropienie z PCV 
 Kolor biały 
 Kategoria 1 
 Wyłącznie do robót o minimalnym zagrożeniu jak zabrudzenie, ochrona produktu, zabrudzenie 
 Rękawiczki spełniające normę BHP: EN-420 ogólną 

64. 

Rękawice medyczne lateks 
 
API: 
2 opakowania – rozmiar XL 
 

Rękawiczki medyczne wykonane z naturalnego lateksu wpływają na bezpieczeństwo dłoni podczas prac ręcznych. Polecane do różnych 
zastosowań w służbie zdrowia, instytutach badawczych i naukowych. Wskaźniki i normy jakości (AQL-1,5 oraz N-455 1,2,3,4) oraz 
europejski znak kieliszka i widelca, potwierdzający możliwość kontaktu z żywnością, dopasowujące się do kształtu dłoni. Uniwersalne i 
doskonale przylegające do ręki prawej, jak i lewej. Teksturowane końcówki palców podwyższają chwytność przedmiotów, elastyczne 
tworzywo pozwala oddychać skórze i jej nie uciska.  

 Zmniejszone ryzyko alergii, nie zostawiają drobin pyłu na dłoniach, produktach, narzędziach 
 Oburęczne - ambidextrus pasują na lewą i prawą dłoń 
 Produkowane z lateksu naturalnego, 
 Płaski rolowany brzeg w mankiecie 
 Długość rękawicy 24 cm, grubość w obrębie dłoni 0,20 mm 
 Dopuszczone do kontaktu z żywnością - europejski znak "kieliszka i widelca"



 Kolor biel naturalna 
 Produkt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG CE Class 1 
 Wskaźnik jakości AQL-1,5 
 Okres przechowywania do 3 lat 
 Norma EN-455 1,2,3,4 rękawiczki medyczne 

65. 
Kask ochronny do pracy na wysokości:       
 
OIT MO: 6 sztuk                      

Kask ochronny do pracy na wysokości. 
Lekki i wentylowany, posiadający 4-punktowy pasek podbródkowy typu Y, ergonomiczną skorupę oraz 6-punktową, nylonową, regulowaną 
więźbę. 
Wyposażony w uchwyty do mocowania nauszników. 

66. 

Czepki ochronne jednorazowe (beret)     
               
OIT MO: 6 sztuk    
 

Czepek okrągły zakończony gumką, idealnie dopasowujący się do rozmiaru głowy.  

67. 
Zatrzaśnik do szelek bezpieczeństwa  
 
OCST KT:    2 szt. 

Zatrzaśnik stalowy do prac na wysokości. Spełniający wymagania normy EN-362.  

68. 

Osłona twarzy z ochronnikami słuchu 
(koszenie traw) 
 
MRR:     20 szt.  
 

Zestaw ochronny do koszenia traw, osłona twarzy i ochronnik słuchu. Wizjerka, ochronnik czoła i ochronnik słuchu spełniające norm EN 
166 1B, PP (wizjerka),EN 166 3B (ochronnik czoła), EN 352 (ochronnik słuchu). Wszystkie elementy oznakowane znakiem CE 
potwierdzającym spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. 
Regulacja do obwodu głowy: 52-60 cm 

69. 

Rękawice ochronne (praca z kosiarką 
ręczną) 
 
MRR:     20 szt.  

Rękawica antywibracyjna na wkładzie bezszwowym w części chwytnej powlekana chloroprenem. EN ISO 10819:2013, EN 388:2003 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kod (miejsce) dostawy: 

Lp. 
Nazwa 

komórki 
organizacyjnej 

Adres dostawy Odbierający, nr tel. Adres mailowy 

1. ACNT SZ 
Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego        

72-100 Goleniów 
  

2.  MRR 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  

3. OUZ 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  

4. ACN 80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 196   

5. ACO 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  

6. API 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  

7. ACW 60-427 Poznań, ul. Przytoczna 1a   

8. ACST KK 
32-083 Balice, ul. Kpt. Mieczysława 

Medweckiego 1B   



Lp. 
Nazwa 

komórki 
organizacyjnej 

Adres dostawy Odbierający, nr tel. Adres mailowy 

9. AAL 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  

10.  ACST RZ 
36-002 Jasionka 945, Ośrodek Kontroli 

Ruchu Lotniczego   

11. AWRR 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  

12.  OCST KT 
41-960 Ożarowice-Pyrzowice, ul. 

Wolności 90   

13. OIT MO 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  

14. AJB 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  

15. AEGM 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  

16.   ACWT WR 54-530 Wrocław, ul. Zarembowicza 40a   

17.  ACNT BY 86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1   

18.  AZEL 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  

19.  AZME 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  

ul. Wieżowa 8  
02-147 Warszawa 

  



 


