
ZP-2380-486-89/2018 Załącznik nr 3.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania nr 2

Termin przydatności na poszczególne elementy wyposażenia walizki do oględzin zwłok ludzkich powinien
wynosić min. 24 miesiące – licząc od daty dostawy walizki.  Serwis gwarancyjny na poszczególne elementy
wyposażenia walizki, jak i na samą walizkę będzie realizowany  przez sprzedającego wraz z odbiorem i
dostawą od/do bezpośredniego użytkownika sprzętu (KMP/KPP garnizonu śląskiego).

Zlecający  wymaga,  aby  przy  składaniu  ofert  wskazać  producenta  i  numer  katalogowy  walizki
i proponowanych produktów wchodzących w skład walizki.

SPECYFIKACJA NA ZAKUP  32 SZTUK WALIZEK DO OGLĘDZIN ZWŁOK LUDZKICH

Walizka powinna posiadać:

 walizka wykonana z wodoodpornej sklejki pokrytej zewnętrznie folią aluminiową, z krawędziami 
wzmocnionymi profilami aluminiowymi i okuciami na narożnikach

 zamykana na dwa zamki
 wewnątrz walizki zamontowane blokady wieka zapobiegające jego samoistnemu zamykaniu się
 walizka zabezpiecza wyposażenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas transportu

Nazwa asortymentu Ilość sztuk/opak Opis -minimalne parametry

1. Tusz daktyloskopijny w 
tubce

1szt Opakowanie tubka o poj. min 60ml ( +/-5ml)

2. Wałek daktyloskopijny 
gumowy do 
rozprowadzania tuszu

1szt Szerokość powierzchni roboczej wałka min 5cm

3. Poduszka 
daktyloskopijna 
ceramiczna 

1szt Średnica poduszki min 40mm ( +/-5mm)

4. Wałek POLERON 1szt
Wałek do nanoszenia tuszu daktylokopijnego na 
opuszki palców

5. Wałek PRINTMATIC 1szt
Wałek horyzontalny do nanoszenia tuszu 
daktyloskopijnego na opuszki palców

6. Stalowe przyrządy do 
przełamywania stężenia 
pośmiertnego  

1 kpl Komplet zawiera 3 szt

7. Jednorazowe chusteczki 
nasączone płynem 
czyszczącym pakowane 
pojedynczo do usuwania
tuszu z opuszków 
palców

50szt Pojedynczo pakowane

8. Środek do usuwania 
tuszu z przyrządów po 
daktyloskopowaniu 

1op Pojemność min 100ml ( +/- 5ml)

9. Środek do usuwania 
tuszu daktyloskopijnego 
z rąk

1op Pojemność min 100ml( +/- 5ml) 

10. Obcinacz kości LISTON 1szt Prosty , wymiar 14cm 



14cm prosty
11. Roztwór A do 

zmiękczania palców
1op 100ml

12. Roztwór B do 
zmiękczania palców

1op 100ml

13. Roztwór C do 
zmiękczania palców

1op 100ml

14. Roztwór D do 
zmiękczania palców

1op 100ml

15. Nożyczki do odzieży 
LISTER 14 cm 

1szt wymiar 14cm 

16. Ręczniki papierowe 
jednorazowe w 
opakowaniach po 100szt

1op Opakowanie 100szt.

17. Płytka szklana do 
rozprowadzania tuszu o 
wymiarach 20x25cm i 
grubości 5-6mm

1szt wymiarach 20x25cm i grubości 5-6mm

18. Pasta silikonowa  
MIKROSIL z 
utwardzaczem 

1op Poj. 220Ml 

19. Dozownik o poj. 50ml 
do silikonu

1szt Poj. 50ml

20. Dozownik o poj. 5ml do 
katalizatora

1szt 5ml (+/-3ml)

21. Miseczka ze szpachelką 
do mieszania silikonu 
( mała)

1szt

W formie okrągłego talerzyka wykonanego z 
plastiku lub podobnego grubego tworzywa 
sztucznego o średnicy 12cm ( +/- 2cm) ze 
szpachelką

22. Mleczko lateksowe z 
katalizatorem ( 150ml+ 
150ml)

1op. Poj.( 150ml+ 150ml)

23. Pęseta długości ok 15cm
z końcówką płaską 

1szt (+/- 2cm)

24. Pęseta długości ok 15cm
z końcówką spiczastą 1szt (+/- 2cm)

25. Pęseta długości ok 25cm
z końcówką płaską 1szt (+/- 2cm)

26. Pilnik do paznokci 1szt Pilnik metalowy o długości min 12 cm ( +/- 2cm)

27. Obcinacz do paznokci 1szt

28. Plastikowe wykałaczki 
stomatologiczne do 
pobierania wyskrobin 
spod paznokci

1kpl

29. Rękojeść  do ostrz 
skalpela  ze stali 
chirurgicznej nr  4

1szt

30. Ostrza chirurgiczne  nr 
21 pasujące do rękojeści
nr 4

2szt

31. Otwieracz szczęk 1szt

32. Łyżka daktyloskopijna 
chromowana tzw” trupa 
łyżka”

1szt

33. Strzykawka poj. 5ml z 1kpl sterylne



kompletem 5 igieł
34. Strzykawka poj. 10ml z 

kompletem 5 igieł
1kpl sterylne

35. Nożyczki długości 14cm 1szt.

36. Termometr z 
wyświetlaczem ciekło 
krystalicznym, 
mierzącym temperaturę 
w zakresie  -25°C do 
+50°C z dokładnością 
pomiaru 0,1°C

1szt Możliwość odczytu temperatury w °C i °F ( do 
pomiaru temperatury otoczenia)

37. Lusterko 
stomatologiczne

1szt

38. Worki z zapięciem 
strunowym o wymiarze: 
80x120mm

5szt

39. Worki z zapięciem 
strunowym o wymiarze: 
100x150mm

5szt

40. Worki z zapięciem 
strunowym o wymiarze: 
230x320mm

5szt

41. Worki plastikowe o poj. 
20L  w opakowaniu  
min. 15szt

1op

42. Worki plastikowe o poj. 
35L  w opakowaniu  
min. 15szt

1op

43. Worki plastikowe o poj. 
60 L  w opakowaniu  
min. 15szt

1op

44. Rurki plastikowe z 
zatyczkami o poj. 1,5ml

5szt

45. Znaczniki – skala 
fotograficzna plastikowa
z kątem prostym 
15/30cm

1szt

Jednostronna, w kształcie litery „L”. Przeznaczona
do wykonywania zdjeć traseologicznych. Czarny 
nadruk na białym tle. Posiadająca naniesione 
znakowanie numeryczne co 1 cm, podziałkę 
milimetrową, podziałkę typu „szachownica” , 
kółko umieszczone w rogu skalówki oraz na jego 
końcach, umożliwiające określenie kąta 
nachylenia wykonanego zdjęcia

46. Znaczniki- skala 
fotograficzna plastikowa
50cm

1szt

Jednostronne, czarny nadruk na białym tle. 
Posiadająca naniesione znakowanie numeryczne 
co 1 cm, podziałkę milimetrową, podziałkę typu 
„szachownica”

47. Środek odkażający w 
płynie 100ml

1op.
(do odkażania pomieszczeń, przedmiotów, 
urządzeń sanitarnych) pojemność 100ml ( +/- 5ml)

48. Płyn odkażający min 
100ml

1op.

Skuteczny przeciwko bakteriom ( łącznie z MRSA
i TBC).  Grzybom wirusom ( Polio, Adeno, 
Vaccinia, Herpes simplex, Rota, HAV, HBV, 
HCV, HIV  ( +/- 5ml)

49. Alkohol etylowy 96% -
100ml

1op
100ml ( +/-5ml . Do przemywania opuszków 
palców

50. Rękawice gumowe  
rozmiar  8-9 cienkie

2pary

51. Rękawice gumowe 
rozmiar  nr 8-9 grube

2pary



52. Rękawiczki 
jednorazowe nitrylowe 
bezpudrowe rozmiar  8-
9

10szt.

53. Maska przeciw-
zapachowa i 
przeciwpyłowa z 
wbudowanym wkładem 
z węgla aktywnego

2szt

54. Ubranie ochronne – 
kombinezon TYVEC

2szt Rozmiar XL/XXL

55. Ubranie ochronne – 
kombinezon Tychem

1szt Rozmiar XL/XXL

56. Jednorazowe 
ochraniacze na buty

10szt

57. Talk w płynie 100ml 1op ( +/- 5ml)

58. Płyn NILODOR 7,5ml 1op (+/- 0,5ml)


