Przetarg nieograniczny 27/PN/D/PL/2020
Załącznik A
Opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy
Pakiet nr 1 - drobny sprzęt do sprzątania, artykuły toaletowe i preparaty chemiczne

Lp.

Asortyment

Charakterystyka produktu

Jednostk
a miary

Ilość

680

1

druciak metalowy

• druciak maxi, waga minimum 90gram

szt.

2

druciak metalowy

• opakowanie po 3 sztuki

op.

50

3

szczotka do WC

• komplet : szczotka + podstawą/pojemnikiem

kpl

186

4

zmywak kuchenny

• gąbka z czyścikiem . Opakowanie po 5 sztuk,. Wymiary
minimum 10x7cm.

op.

80

5

szczotka do szorowania

• średnia, typ żelazko

szt.

200

6

szczotka do szorowania

• duża, typ żelazko

szt.

350

7

szczotka do butelek

• mała

szt.

10

8

szczotka do szorowania

• duża na rączce.

szt.

200

9

szczotka do szorowania

• ryżowa + kij

szt.

46

10

ściereczka szorstka

• Wymiary minimum 13x13cm.

szt.

900

11

szczotka do kaloryferów

• długość robocza minimum 35cm

szt.

66

12

krem do rąk

• opakowanie 100 ml

op.

260

op.

36

op.

24

13

mydło w płynie

14

mydło w płynie

• białe, zawierające środki antybakteryjne, nie
powodujące, złuszczania i wysuszenia skóry rąk, z
komponentem zapachowym
• opakowanie: karnister 5L
• białe, zawierające środki antybakteryjne, nie
powodujące, złuszczania i wysuszenia skóry rąk, z
komponentem zapachowym
• opakowanie: 0,5L z dozownikiem

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

VAT %

Oferowany produkt/
nazwa/ numer
katalogowy

Producent

15

16

17

18

mleczko do czyszczecia

• usuwające tłuszcz, osad z kamienia, nie rysujące
powierzchni, z kompozycją zapachową
•zawierajace w swoim składzie niejonowe środki
powierzchniowo czynne i związki wybielajace na bazie
chloru
•opakowanie 0,5L
• gęstość minimum 1,45g/mc3

szt.

598

płyn do mycia naczyń

• koncentrat, skutecznie usuwający tłuszcz i silne
zabrudzenia o gęstej konsystencji, z gliceryną, witaminami
i balsamem.
•
zawierający anionowe środki powierzchniowo czynne,
niejonowe środki powierzchniowo czynne.
•opakowanie: karnister 5 L
• PH 5-7

op.

24

płyn do mycia naczyń

• koncentrat, skutecznie usuwający tłuszcz i silne
zabrudzenia o gęstej konsystencji, z gliceryną, witaminami
i balsamem.
•
zawierający anionowe środki powierzchniowo czynne,
niejonowe środki powierzchniowo czynne.
•opakowanie: 1 L
• PH 5-7

op.

26

op.

308

Płyn do mycia szyb

•dokładnie usuwający kurz i brud, nabłyszczający, nie
pozostawiajacysmug i zacieków
• przeznaczony do szyb, luster i innych powierzchni
szklanych, posiadajacy silne właściwości odtłuszczające
• zawierajacy niejonowy środek powierzchniowo czynny i
kompozycję zapachową.
• PH 8
• opakowanie 1L ze spryskiwaczem

19

pasta do mycia rąk

•Pasta BHP z piaskiem, jako efektywny środek do mycia
rąk na bazie przyjaznych skórze składników niskoaromatycznych węglowodorów i środka ściernego.
• Formuła produktu winna z łatwością usuwać uporczywe
zabrudzenia przemysłowe takie jak smoła, atrament,
sadza, smary, oleje, tłuszcze.
• Powinna zawierać komponenty zmiękczające i
nawilżające oraz chronić skórę rąk przed wysychaniem i
pękaniem.
Opakowanie = 500g

• Proszek do czyszczenia o drobnoziarnistej konsystencji i
niskim wskaźniku trwardości nie powodującym
zarysowania czyszczonych
powierzchni takich jak emalie, blaty kuchenne, kafle.
• Opakowanie 1kg.

op.

144

op.

150

20

proszek do czyszczenia

21

żel do WC

•Żel do mycia WC typu Yplon Palemka

szt.

556

płyn do WC

• Zagęszczony płyn/żel do czyszczenia i dezynfekcji
urządzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz do dezynfekcji
powierzchni w szpitalach
• o działaniu
grzybobójczym, pleśniobójczym i bakteriobójczym,
• rozpuszczający osad z kamienia i rdzy zarówno
powyżej jak i poniżej linii wody,
• neutralizujący nieprzyjemny zapach
• na bazie podchlorynu sodu, wodorotlenku sodu i tlenku
aminy,
• z odpowiednio wyprofilowaną
szyjką umożliwiającą nanoszenie preparatu w miejscach
trudno dostępnych
•
o pojemności 750 ml
• Ph - 13

szt.

162

but.

552

22

23

płyn do czyszczenia i
usuwania kamienia

• płyn octowy do czyszczenia i usuwania kamienia, plam z
wody i pozostałości mydła.
• pozostawiający połysk, bez smug.
• Środek na bazie octu i kwasu cytrynowego.
• Butelka o pojemności 1L.

24

środek do usuwania pleśni

25

Odświeżacz powietrza

• Środek w spray-u przeznavczony do usuwania pleśni i
grzybów ściennych na bazie podchlorynu i wodorotlenku
sodu
• Gotowy do użycia
• Pojemność 0,5L
• PH 10,6(1% roztwór) .
• Zamawiajżcy wymaga zaoferowania wyrobu
medycznego w rozumieniu Ustawy z dnia 9 pażdziernik
2015r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2018.122 t.l. z
dnia 2018.01.15), zwanej dalej ,,ustawą o produktach
biobójczych", wprowadzonych do obrotu i używania na
terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

30

• w areozolu, o podwójnym działani odświeżacza i
neutralizatora nieprzyjemnych zapachów,
• opakowanie jednostkowe 250ml.
• W areozolu do czyszczenia i pielęgnacji mebli.
•Czyszczacy, nabłyszczajacy, posiadajacy właściwości
Środek do czyszczenia mebli
antystatyczne.
• opakowanie jednostkowe 250ml.
• Preparat w granulkach do udrażniania rur i syfonów w
Preparat do udrażniania rur instalacjach kanalizacyjnych typu Kret.
• PH 12-14
w granulkach
• Opakowanie jednostkowe 400g.
• Kula do zbierania kurzu i pajęczyn z kijem
Kula do kurzu
teleskopowym typu York Fiocco
• wiaderko z pokrywką o pojemności 15-16L. Kolor do
Wiaderko
uzgodnienia.
• aluminiowy z wytrzymałą gumą 40-50cm.
zbierak podłogowy

31

kij aluminiowy

32

zestaw leniuch

33

mydło w kostce

34

szczotka na kiju

26

27

28
29

• kij aluminiowy o dł. 140 cm,
•200g

szt.

24

szt.

50

szt.

128

szt.

130

szt.

24

szt.

32

szt.

16

szt.

16

szt.

5

szt.

288

szt.

1
Razem:

1

Wymagania ogólne dla Pakietu nr 1
Dla pozycji 13 do 27 - Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia po podpisaniu umowy, najpóźniej wraz z pierwszą dostawą 20 kompletów wydrukowanych kart
charakrerystyki wraz z ulotkami producenta.

Pakiet nr 2 - Mopy i stelaże
Lp.

1

2

Asortyment

Charakterystyka produktu

• przeznaczona do mycia wszelkich podłogowych
powierzchni zmywalnych. Sprawdzająca się przy
czyszczeniu gładkich powierzchni tj. panele, płytki,
wykładziny itp.
•
Nadająca się zarówno do mycia na mokro posadzek, jak
również mopowania na sucho.
• Struktura gęsto ułożonych ciętych miękkich włókien
mikrofibry dobrze wychwytująca kurz i zabrudzenia
nakładka z mikrofazy
zatrzymując je w strukturze materiału.
• Nakładka posiadająca kieszeniowy system mocowania –
kieszenie usztywnione specjalną wkładką, rogi kieszeni
zakończone trójkątnym otworem umożliwiającym lepsze
odsączanie wody.
• Nakładka posiadająca specjalny pasek mocujący
umożliwiający bezdotykowe wyciskanie.
• Wymiary (± 1 cm) nakładki: 43 x 17,5 cm
• waga max.: 80 g,
• materiał -mikrofaza (skład: 75% mikrofibra, 20% nylon,
5% poliester)
• uchwyt- kieszenie i taśma
• wymiary- (+/-) 40cmx17cm
• przeznaczenie- do gruntownego sprzątania posadzek
• posiadająca strukturę naprzemiennie ułożonych pasm
nakładka do gruntownego mikrofazy i włókien nylonowych. Paski nylonowe
powinny dobrze doczyszczać trudne do usunięcia
czyszczenia
zaschnięte plamy
• waga 80g
• temperatura prania: 60-90°C.

Jednostk
a miary

Ilość

szt.

215

szt.

307

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

VAT %

Oferowany produkt/
nazwa/ numer
katalogowy

Producent

3

4

nakładka bawełniana

uchwyt do mopa

• materiał- bawełna 100%
• mocowanie- kieszenie, Kieszonki usztywnione specjalną
wkładką. Rogi kieszeni zakończone trójkątnym otworem
umożliwiającym odsączanie wody. Posiadająca specjalny
pasek mocujący umożliwiający bezdotykowe wyciskanie.
• przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich
zmywalnych powierzchni podłogowych
• wytrzymałość min. 300 cykli prania.
• Wymiary (± 1 cm): nakładka: 43,5 x 14 cm ± 1 cm.,
kieszeń: 6,5 x 12 cm ± 1 cm
• Waga: max 160 g • Temperatura prania: 90°C
Bawełniane pętelki myjące przyszyte do płóciennej
podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na
krawędziach nakładki
• wymiary 40cm
• zamknięcie magnesowe
• zabezpieczenie nitów(zaślepione) w ruchomych
częściach uchwytu roboczego, kompatybilny z kijem i
nakładką do mopa (poz. 1-5)

szt.

602

szt.

12

szt.

7

• kij aluminiowy o dł. 140 cm, kompatybilny z uchwytem
(poz. 4)
5

kij

Razem:

Pakiet nr 3 - pady
Lp.

Asortyment

Charakterystyka produktu

Jednostk
a miary

Ilość

szt.

12

• przeznaczony do gruntownego czyszczenia
• wielkość 17"
1

pad czarny

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

VAT %

Oferowany produkt/
nazwa/ numer
katalogowy

Producent

2

szt.

8

szt.

20

pad z melaniny

• przeznaczony do płytek gresowych, ceramicznych, PCV,
linoleum
• posiada piankę melaminową o grubości 15 mm, piankę
poliuretanową oraz fibrę poliestrową.
• wielkość 17"

szt.

5

5

pad z melaniny

• przeznaczony do płytek gresowych, ceramicznych, PCV,
linoleum
• posiada piankę melaminową o grubości 15 mm, piankę
poliuretanową oraz fibrę poliestrową.
• wielkość 20"

szt.

12

6

pad ręczny czarny

szt.

10

3

4

pad czarny

• przeznaczony do gruntownego czyszczenia
• wielkość 20"

pad z domieszką włosia

• do polerowania posadzek wykonanych z płytek
ceramicznych, linoleum, PCV i tworzyw sztucznych,
zabezpieczonych lub nie polimerową powłoką ochronną.
Przystosowany do maszynach o obrotach do 1500
obr./min
•
wieklość 20"

• przeznaczony do gruntownego czyszczenia
kompatybilny z packą do czyszczenia ręcznego
• wymiary minimum 15,5x9,5 cm

Razem

Pakiet nr 4 - nakładki jednorazowe
Lp.

1

Asortyment

Charakterystyka produktu

• Mop jednorazowy do pracy na mokro, składający
się z trzech warstw. Pierwsza warstwa wykonana ze
specjalnej włókniny, która dzięki zastosowaniu
trójwymiarowych włókien oraz perforowanej
powierzchni, doskonale zbiera wszystkie
nieczystości, pozostawiając mytą powierzchnię
idealnie czystą.
Druga warstwa chłonna, która zatrzymuje wszystkie
płyny i nieczystości w środku. Trzecia warstwa to
włóknina zapewniająca nieprzerwaną przyczepność
jednorazowego mopa do stelaża, a jednocześnie
poprzez swoje właściwości, zabezpiecza stelaż przez
zabrudzeniami.
Warstwa myjąca wyposażona w niebieski pasek
nakładka jednorazowa do umożliwiający łatwiejszą prace mopa.
mopa
•Jedna nakładka umożliwia umycie powierzchni od
25 do 30 m2.
• Wymiary nakładki 45x15cm.
• Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z
nakładkami 2 sztuk stelaży do mopów
jednorazowych mocowanych na rzep wraz z kijem
aluminiowym wyposażonym w ergonomiczną rączkę
oraz przycisk umożliwiający odpowiednie
dozowanie preparatu. Kij aluminiowy musi posiadać
otwór umożliwiający wlanie preparatu do środka
kija za pomocą specjalnie przystosowanej do tego
butelki którą należy także dołączyć w ilości 2sztuk.

Jednost
ka
miary

Ilość

szt.

5000

Cena
jednostkowa
brutto

Razem

Wartość
brutto

Oferowany
produkt/ nazwa/
VAT %
numer
katalogowy

Producent

Pakiet nr 5 - Proszek do prania
Lp.

Asortyment

1

Środek pioracodezynfekujący

2

Podstawowy środek
piorący

Charakterystyka produktu
• Do prania i chemiczno-termicznej dezynfekcji
bielizny szpitalnej,
• Dozowanie/wydajność od 20 do 35 g/kg suchej
bielizny w zalezności od stopnia zabrudzenia
tkaniny.
• Produkt biobójczy,
.
•
Gęstość 600 - 700 g/l
• Do stosowania we wszystkich zakresach
temperatur,.
• Wybiela nie niszcząc włókien tkanin,
• Do stosowania we wszystkich stopniach twardości
wody,
• PH 10-11
• Opakowanie do 15 kg

* Wzmacniacz piorący bez chloru i fosforanów. Do
dezynfekcji chemiczno - termicznej

Jednost
ka
miary

Ilość

kg

600

kg

840

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto

Oferowany
produkt/ nazwa/
VAT %
numer
katalogowy

Producent

3

Podstawowy środek
wzmacniający
alkaliczność w kapieli
piorącej

* Środek wzmacniający alkaliczność kąpieli piorącej
i czynnik kompleksujący jony metali ciężkich w
kąpieli piorącej

kg

1200

4

Podstawowy środek do
dezynfekcji. Produkt
biobójczy

* Płynny srodek do dezynfekcji białych i
kolorowych tekstyliów w temperaturza od 40*C

kg

600

5

Środek do płukania,
* Środek do neutralizacji pH qw ostatniej kąpieli
neutralizujący alkaliczny płuczącej w pralnico-wirówkach i tunelach
odczyn kąpieli piorącej. pralniczych

kg

240
Razem

