
PAKIET I. 

Lp

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ilość

1 5L- 10 szt

2 5L- 10 szt

3

5L- 90 szt

1L- 90 szt

4

5L- 90 szt

1L- 80 szt

5 20 szt.
 

6
Pady 17 '' do polerowania do maszyny typu Simba.

5

7
Pady 18 " zielone do gruntownego czyszczenia 

5

suma

przy pierwszej dostawie  preparatów z pozycji 3 i 4 Wykonawca dostarczy pompki dozujące do kanistrów 5 L w ilości 30 szt.

Nazwa 
oferowanego 

produktu 

Cena jedn.netto 
w PLN

Wartość netto w 
PLON

Stawka 
VAT%

Kwota VAT 
w PLN

Wartość brutto w 
PLN

Karty 
charaktery
styki 
preparatu 
niebezpiec
znego lub 
chemiczne
go tak/nie

Producent 
kraj i 
nazwa

Uniwersalny środek nabłyszczający na bazie polimeru styrenowo-akrylowego do 
trwałej konserwacji podłóg z PVC i Linoleum oraz kamienia naturalnego i sztucznego. 
Preparat tworzący szybkoschnącą, gładką powłokę o wysokim połysku, bez 
konieczności polerowania. Produkt powinien być odporny na działanie 
średnioalkalicznych preparatów dezynfekcyjnych, powinien także spełniać 
wymagania dotyczace odporności na poślizg zawarte w normie PN-EN 14041. 
Wartość pH 8,0  - 9,0. Gęstość 1,02 - 1,04 g/cm3. Opakowanie 5 l.  

Wodorozcieńczalny, niskopieniący środek do zmywania starych powłok ochronnych i 
brudu z wodoodpornych podłóg (np. PVC, linoleum kamień sztuczny i naturalny). 
Nadający się do mycia ręcznego i w automatach. Produkt zawierający propan 2 - ol, 
etanoloaminę i wodorotlenku potasu. pH: 12 - 14. Gęstość: 0,98-1,01 g/cm3 (20°C) 
Opakowanie 5 L 

Środek do mycia wszystkich powierzchni wodoodpornych, do usuwania nawet 
głęboko osadzonego brudu. Nie wymagający spłukiwania wodą, nie nawarstwiający 
się, pozostawiający świeży, trwały zapach. Może być stosowany na podłożach 
pokrytych środkami do zabezpieczania i nabłyszczania podłóg. Stężenie roztworu 
roboczego 0,5 %- 1,0 % . Preparat na bazie: dietanoloamidu kwasów tłuszczowych 
oleju kokosowego i alkoholu. pH: 7,5 - 9,0. Gęstość: 1,01-1,03 g/cm3 (w temp. 
20°C). Opakowanie 5 l , 1L.  

Środek do gruntownego czyszczenia urządzeń i powierzchni sanitarnych na bazie 
kwasu fosforowego oraz  5-15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5 %> 
anionowe środki powierzchniowo czynne. Środek przeznaczony do czyszczenia 
powierzchni i przedmiotów kwaso i wodoodpornych takich jak: muszle klozetowe, 
pisuary, bidety, wanny , umywalki, kabiny prysznicowe, płytki ceramiczne i 
gresowe.Stężenie użytkowe do gruntownego czyszczenia 1:100 do 1:10. W 
przypadku silnych zabrudzeń stosowany jako środek nierozcieńczony. Preparat koloru 
czerwonego, posiadający przyjemny zapach. Wartość pH ok.1,00,  Gęstość 1,07 
g/ml. Opakowanie 5 L, 1 L.

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej. 
Środek gotowy do użycia, zawierający 5% < węglowodory alifatyczne <15%, 
gęstość 0,75 -0,80 g/cm3.   opakowanie 0,5 litra.

Uwaga: Wykonawca dla poz.3 i 4 zobowiązany jest w ciągu 14 dni od zawarcia umowy zamontować nieodpłatnie 12 sztuk urządzeń dozujących w pomieszczeniach 
wskazanych przez Zamawiającego.



PAKIET II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ilość Stawka VAT%

1. 680 kart.

2.

 

60 kart.

3 450 rolek

4 10 kart.

5 60 szt.

6  4 op.

7 Mydło w płynie, przeznaczone do mycia rąk i ciała, odczyn pH 4-7,5. Pojemność kanister 5 l.  

8 20 szt

9 10 szt. 

suma

Do oferty należy dołączyć próbki po 1 szt. do poz. 1, 2, 3.
Dokumentacja do pakietu: ulotki informacyjne, karty techniczne produktu, karta charakterystyki dla poz. 6, 7..
Pozycje 1,2,,4 tego samego producenta

Lp
Nazwa 

oferowanego 
produktu 

Cena 
jedn.netto 

w PLN

Wartość netto 
w PLON

Kwota VAT 
w PLN

Wartość brutto w 
PLN

Karty 
charakterystyk
i preparatu 
niebezpieczne
go lub 
chemicznego 
tak/nie

Producent 
kraj i 
nazwa

Ręczniki papierowe jednorazowego użytku, składka ZZ wymiary minimum 23x23 cm, 
maximum 24x24 cm, min 300 listków w  bindzie, Gramatura: minimum 28g/m2, kolor biały, 
nasycenie bieli minimum 86%. Technologia wykonania: 1 warstwa celulozy. Zastosownie - 
system typu ZZ Ilość w kartonie 15 x 300 (4500 ) listków.

Ręcznik w roli, wymiary minimum 21cm x 150 m, minimum 600 odcinków w rolce, 1 odcinek 
minimum 21 x 25 cm.Gramatura: jedna warstwa minimum 23g/m2, druga warstwa minimum 
18,5 g/m2.  Kolor biały z dekorem.  Zastosowanie : system Typu Matic. Ilość w kartonie 
minimum 6  rolek.  Każda sztuka ręcznika pakowana w banderolę ochraniającą ręcznik. 
Ręcznik wraz z oryginalnym  plugiem ułatwiającym montaż, który jest integralną częścią 
ręcznika, pasujący do dozowników Tork funkcjonujących w szpitalu.

Podkład higieniczny w roli ,biały, celuloza, 2 warstwy, szerokość minimum - 50 cm, nie mniej 
niż 50 mb w rolce.  Wymiary odcinka minimium 50 x 37,5 cm, Średnica rolki minimum 13 cm, 
max 14 cm. gramatura minimum 2x17 g/m2, nasycenie bieli minimum 82%.

Papier toaletowy w systemie mini jumbo, biały, 1 warstwowy, wymiary rolki minimum 9,5 cm x 
240 m. Średnica rolki minimum 18,5 cm, max 19 cm. Gramatura minimum 26 g/m2, 
wewnętrzna średnica glizy max 6 cm, Ilość w kartonie minimum 12 rolek x 1714 listków. 
pasujący do posiadanych dozowników Tork mini Jumbo.

Czyściwo  jednowarstwowe, kolor biały, nasycenie bieli minimum 78%, celuloza + 
makulatura, gramatura minimum 26g/m2, wymiary minimum 24,5 cm x 460m, średnica rolki 
minimum 26,5cm , perforowane co 35 - 40 cm, bardzo chłonne, niskopylne, długość 
minimum 460 m, szerokość wstęgi minimum 24,5 cm. Minimum 1150 odcinków w rolce.

Mydło w płynie delikatne, w systemie zamkniętym w opakowaniach dostosowanych do 
posiadanych przez szpital dozowników typu TORK.  Pojemniki jednorazowe. Opakowanie 
zbiorcze 8 szt. Pojemność 475 ml.                                   

45 
kanistrów

Dozownik wykonany z połączenia ABS i MABS, kolor biały, przeznaczony do ręcznika zz, kluczyk do 
dozownika wykonany ze stali,. Wymienny zamek, fukcjonujacy w dwóch pozycjach: otwieranie 
dozownika z kluczykiem oraz bez kluczyka.

Dozownik wykonany z połączenia ABS i MABS, kolor biały,z gilotynowym systemem dozowania 
ręczników, kluczyk do dozownika wykonany ze stali, poziomica w dozowniku ułatwiająca montaż. 
Wymienny zamek, fukcjonujacy w dwóch pozycjach: otwieranie dozownika z kluczykiem oraz bez 
kluczyka.

Do dozowników dołączone : Gwarancja producenta na dostarczone dozowniki na okres 36 mscy. 
Oświadczenie o serwisownaiu urządzeń  podczas trwania umowy.



PAKIET III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ilość Wartość brutto w PLN

1 80szt.

2 280 szt.

3 15 szt.

4 Długi kij aluminiowy 145 cm, zaokrąglony uchwyt, na końcu kija gumowa obręcz antypoślizgowa. 15 szt.

5 480 szt.

suma

wymagane dokumenty: ulotki informacyjne, karty techniczne produktów wydane przez producenta.
W celu zapewnienia kompatybilności produkty z pozycji 2,3,4 muszą być jednego producenta.

Lp

Nazwa 
oferowane

go 
produktu 

Cena 
jedn.netto w 

PLN

Wartość netto w 
PLON

Stawka 
VAT%

Kwota 
VAT w 
PLN

Karty 
charaktery
styki 
preparatu 
niebezpiec
znego lub 
chemiczne
go tak/nie Producent 

kraj i 
nazwa

Mop kieszeniowy do czyszczenia powierzchni na wilgotno i mokro,  przystosowany do uchwytu o 
długości 40 cm. Materiał - 80 % mikrowłókno, 20 % bawełna, rewers mopa oraz kieszenie 
wykonane z CORDURY - materiał wykonany z poliamidu z warstwą poliuretanu, całkowicie 
odporny na przetarcia, nie absorbujący cieczy. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i 
myjących o ph < 10,5,  4 kolorowe paski wszyte w rewers mopa, mop szyty, barwa kremowa, 
temp. prania  - do 95 st. C, temp. suszenia w bębnie  - 55 st.C, wytrzymałość do 700 cykli prania, 
długość - 43 cm od szwu do szwu, szerokość - 12 cm od szwu do szwu, kieszeń - szerokość -11 
cm, długość 6,5 cm, w rogach kieszeni odpływ na wodę (ścięte narożniki), pętelka skręcona , 
zamknięta, doszyte dwa paski o wymiarach 18 x 5 cm do mocowania w stelażach klipsowych.

Nakładka 40 cm, trójskładnikowa , włókna beżowe (75 % bawełna, 20 % poliester, 5 % wiskoza), 
włókna szare ( 70 % poliester, 30 % bawełna), włókna białe (100 % mikrowłókna poliestrowe), 
obszycie tylne (100 % poliester). Mocowanie do uchwytu kieszeniowo - taśmowe,posiadająca 
wszyte lamelki do oznaczania stref czystości w 4 kolorach (niebieski, zielony, żółty, czerwony) 
Waga nakładki 165 g, maksymalna ilość wody wchłanianej ok.500 ml, maksymalna temp. prania 
95 st. C.nadająca się do czyszczenia wszystkich typów powierzchni podłogowych na wilgotno i na 
mokro oraz do dezynfekowania powierzchni podłogowych.  

Dwufunkcyjny kieszeniowo - taśmowy uchwyt do mopa płaskiego o długości 40 cm, waga uchwytu 
395 g. Taśmy zatrzaskiwane w dwa boczne klipsy mocujące zaciskowo mopa do uchwytu,  
podstawa mopa łatwa do utrzymania czystości, powierzchnia z niewielką liczbą miejsc 
trudnodostępnych, wykonany z odpornego na odkształcenia i zarysowania tworzywa sztucznego 
(mieszanka PP, PA, POM), połączenie z drążkiem przegubowe, mechanizm pozwalający na 
składanie się uchwytu powinien być łatwy w użyciu, trwały, a elementy metalowe takie jak 
sprężyny wykonane ze stali nierdzwnej.

Tkane ściereczki z mikrowłókien do czyszczenia na sucho, mokro i wilgotno w kolorach żółtym 
,czerwonym, niebieskim.Skład 20 % poliamid, 80 % poliester, gramatura 210 g/m2, grubość 2,7 
mm, mikrowłókna o grubości 0,1 - 0,3 dtex, wymiary ściereczki 38 x 38 cm. max temperatura 
prania 95 st. C.



PAKIET IV  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ilość Wartość brutto w PLN Producent

1

Czerwone  120 l po 25 szt. w rolce 600

 Czerwone  60 l po 50 szt. w rolce 600
Czerwone  35 l po 50 szt. w rolce 540
Niebieskie  120 l po 25 szt. w rolce 960
 Niebieskie  60 l po 50 szt. w rolce 960
Niebieskie  35 l po 50 szt. w rolce 780
Żółte            60  l po 50 szt. w rolce 10

suma

Uwaga: Do pakietu należy dołączyć ulotkę informacyjną oraz kartę techniczną produktu wystawioną przez producenta.

Lp

Nazwa 
oferowanego 
produktu, 

Cena jedn.netto 
w PLN

Wartość netto w 
PLN

Stawka 
VAT%

Kwota 
VATw 
PLN

Worki jednorazowego użycia z folii polietylenowej o dużej 
gęstości L.D.P.E nieprzezroczyste, wytrzymałe, odporne na 
dzialanie wilgoci i środków chemicznych.





PAKIET V

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ilość

1. 120 szt

2
60szt  

3

1 l 360szt

5 l 12szt

4 720szt

5 360szt

6 120szt

7 300szt

8 60szt

9 60szt

10 Rękawice gumowe, gospodarcze, rozmiar 7 i 8.lub M- L. 60 par

11 120szt

12 Szczotka stojąca do WC z podstawką. 20szt

Lp
Nazwa 

oferowanego 
produktu 

Cena 
jedn.netto 

w PLN

Wartość netto w 
PLON

Stawka 
VAT%

Kwota VAT w 
PLN

Wartość brutto w 
PLN

Karty 
charaktery
styki 
preparatu 
niebezpiec
znego lub 
chemiczne
go tak/nie Producent 

kraj i 
nazwa

Mydło toaletowe w kostce do stosowania dla dorosłych o przyjemnym 
kwiatowym zapachu.
Preprat w postaci granulatu do udrażniania rur kanalizacyjnych, na bazie 
wodorotelnku sodu o stężeniu minimum 50 %, opakowanie 500g. 

Płyn do mycia naczyń, o gęstej konsystencji, miętowy, ph neutralne dla skóry 
rąk, zawierający witaminy i aloes,  ulegający biodegradacji,  Dozowanie : 1 
łyżeczka płynu na 5 litrów wody.Zawierający w składzie  5-15 % anionowe 
środki powierzchniowo czynne, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo - 
czynne, < 5 % amfoteryczne środki powierzchniowo -czynne.  Opakowanie:

Żel do mycia , usuwania osadów z kamienia i rdzy oraz mycia zabrudzeń z 
urządzeń sanitarnych. Zawierający w składzie < 5 % anionowe, niejonowe 
środki powierzchniowo czynne,            < 15 % kwas fosforowy, alkohol 
etoksylowany < 5 %, ph około 1,5. Opakowanie 750 ml. 

Proszek do czyszczenia podwójnie wybielający, usuwający oporny brud, 
zalecany do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych i 
chromowanych. Zawierający mniej niż 5 % anionowych środków 
powierzchniowo czynnych, związków wybielających na bazie chloru 5%. 
Opakowanie 1000 g.

Płyn do mycia  szyb, luster, ram okiennych,  nie pozostawiający smug, 
zawierający w składzie< 5% anionowe środki powierzchniowo- czynne, wodę 
amoniakalną oraz alkohol .pojemność 750 ml. 

Płyn do usuwania kamienia, rdzy, osadów z mydła,  przeznaczony do 
umywalek, zlewozmywaków, baterii kranowych. Skład kwas sulfamidowy, 
kwas fosforowy, oksyetylowane alkohole. Ph - 1- 2.Pojemność 450 ml. 

Płyn w aerozolu do czyszczenia, pielęgnacji powierzchni drewnianych 
.Sposób użycia poprzez spryskanie powierzchni z odległości 20 cm. Skład: < 
5% środki powierzchniowo czynne,  5 -15 % węglowodory alifatyczne. 
Opakowanie 250 ml.

Preparat do ochrony i nabłyszczania podłoży z PCV, linoleum itp. ph 7.0 - 8.0. 
Zawierający w skąłdzie polimer styreno -poliakrylowy.Opakowanie 500 ml.

Ścierki wiskozowe pomarańczowe do mycia podłóg. Rozmiar nie mniej niż 50 
cm x 60 cm.



13 2szt

14 2szt

15 15000 rolek

16

tradycyjna 2500szt

podfoliowana 1500szt

17 30szt

18 4szt

suma

Szczotka ulicówka wykonana z drewna i twardego sztucznego włosia,  
długość 60 cm.

Trzonek drewiany 120 cm do szczotki ULICÓWKI.

Papier toaletowy, 100 % celuloza, biały, dwuwarstwowy, w rolkach, 150-180 
listków, długość wstęgi 15-18 m, długość listka 10 cm, wysokość min.  9 
cm, 

Myjka higieniczna przeznaczona do mycia pacjenta leżącego, produkt 
jednorazowego użytku, nasączona mydłem,  wykonana z włókniny 100 g/m2, 
możliwość stosowania u niemowląt, ergonomiczna budowa zapobiegająca 
zsunięciu się z ręki w trakcie używania, , wymiary 24,5 x 16,5 cm. 
Opakowanie 20 szt.

Kosz na odpady  z twardego plastiku, z pokrywą otwieraną systemem 
pedałowym, z wyjmowanym wkładem, pojemność kosza nie mniejsza niż 20 
litrów

Koszyk ze stali nierdzewnej dł. 30 cm pasujący na uchwyt wózka 
dwuwiadrowego.

Wymagana dokumentacja do pakietu: do wszystkich pozycji ulotki informacyjne , do pozycji 1- 9 dodatkowo  
wymagane  Karty charakterystyki preparatu chemicznego lub niebezpiecznego.


	I. CHEMIA PROFESJONALNA 
	II. RĘCZNIKI, MYDŁA 
	III. MOPY, STELAŻE
	IV. WORKI 
	V.chemia gospodarcza.

