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Poz. Przedmiot zamówienia Wymagania Zamawiającego - szczegółowa specyfikacja produktów
 oferowanych przez Wykonawcę

Producent/dystrybutor¹
oraz odpowiednio
symbol/nazwa/nr

katalogowy oferowanego
towaru/produktu

 (jeśli istnieją)

Jednostka
miary Ilość

Wartość
brutto

[w PLN]
(cena jedn.

brutto x
ilość)

1
Uniwersalny środek do mycia
i bieżącej pielęgnacji podłóg

Uniwersalny środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg (PCV, lastriko, płytki, marmur) oraz do codziennego
stosowania na wszystkich powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa
sztuczne, drzwi i ramy okienne, meble. Środek musi usuwać brud, nie pozostawiać smug, zmiękczać wodę oraz
pozostawiać długotrwały zapach. Do stosowania w technologii ręcznej. Opakowanie minimum 1 litr, maksimum
2 litry.

GARCHEM KĄKOLEWO
68A- KUBUŚ PŁYN
UNIWERSALNY 1L

szt 777            2,77 zł

2
Uniwersalny środek do mycia
i bieżącej pielęgnacji podłóg

Uniwersalny środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg (PCV, lastriko, płytki, marmur) oraz do codziennego
stosowania na wszystkich powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa
sztuczne, drzwi i ramy okienne, meble. Skutecznie usuwa brud pozostawiając połysk na umytych
powierzchniach oraz nadaje przyjemny zapach, do stosowania w technologii ręcznej. Opakowanie minimum 5
litrów, maksimum 6 litrów.

GARCHEM KĄKOLEWO
68A- KUBUŚ PŁYN
UNIWERSALNY 5l

szt 168            7,11 zł

3
Środek przeznaczony do

mycia i pielęgnacji
laminowanych paneli

Środek przeznaczony do mycia i pielęgnacji laminowanych paneli podłogowych i ściennych oraz parkietów i
innych powierzchni drewnianych. Opakowanie minimum 750 ml, maksimum 1 litr.

ROKO KOMORNICZAK-
ROCLEAN FD200

PANELE,DREWNO 1L

szt 65            7,54 zł

4 Uniwersalny żel do toalet
Uniwersalny żel do toalet czyszcząco - dezynfekujący, usuwający osad kamienny, brud. Opakowanie minimum
750 ml, maksimum 1 litr.

SCC CHEMIA POLSKA-
WC HIT 750ML

szt 647            5,44 zł

5 Uniwersalny płyn do toalet
Uniwersalny płyn do toalet czyszcząco dezynfekujący, usuwający osad kamienny, brud, rdzę. Pojemność
minimum 5 l, maksimum 6 litrów.

SCC CHEMIA POLSKA-
WC HIT 5L

szt 86           28,08 zł

6 Płyn do toalet
Płyn do toalet czyszcząco - dezynfekujący, bakteriobójczy, przeznaczony do mycia, dezynfekcji urządzeń
sanitarnych, posiadający pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biobójczym. Opakowanie minimum
5 litrów, maksimum 6 litrów.

ZAKŁADY CHEMICZNE
UNIA- TYTAN 5L szt 175          25,92 zł

7 Kostka do wc z zawieszką
Kostka dezynfekująca do wc z zawieszką, zawierająca substancje, które zapobiegają osadzaniu się kamienia,
wkład kostki w różnych wersjach kolorystyczno-zapachowych np. morskim, leśnym, kwiatowym, cytrynowym
itp. Waga minimum 40g, maksimum 50 g.

UNILEVER-  DOMESTOS
ZAWIESZKA WC

szt 920            3,49 zł

8 Zapas kostek do wc
Zapas kostek do wc, do zawieszenia w odpowiednich koszyczkach, zawierający substancje, które zapobiegają
osadzaniu się kamienia, w różnych wersjach kolorystyczno-zapachowych np. morskim, leśnym, kwiatowym,
cytrynowym itp. Waga minimum 40g, maksimum 50 g.

UNILEVER-DOMESTOS
ZAPAS DO ZAWIESZKI szt 350            2,34 zł

9 Płyn do mycia szyb

Płyn do mycia szyb z atomizerem, usuwający nawet najtrwalszy brud, sprawiający, że czyszczona powierzchnia
pozostaje błyszcząca, bez smug, bez konieczności polerowania. Opakowanie minimum 500 ml, maksimum 1 litr.

GARCHEM KĄKOLEWO
68A- KUBUŚ PŁYN DO

SZYB 0,5L
szt 457            3,12 zł

10 Płyn do mycia szyb Płyn do mycia szyb, usuwający nawet najtrwalszy brud, sprawiający, że czyszczona powierzchnia pozostaje
błyszcząca, bez smug, bez konieczności polerowania. Opakowanie minimum 4,5 litra , maksimum 6 litrów.

GARCHEM KĄKOLEWO
68A- KUBUŚ PŁYN DO

SZYB 5L
szt 73            7,26 zł

CENNIK NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ
ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI II.



11
Środek czyszczący do

usuwania kamienia i rdzy
Silny środek czyszczący w sprayu do usuwania kamienia i rdzy do armatury sanitarnej, glazury i terakoty,
pojemność minimum 750 ml, maksimum 1 litr.

DOLPHIN SP.Z.O.O- SANI
CLEAN 750ML szt 345          11,35 zł

12
Środek do czyszczenia

łazienki

Środek do czyszczenia łazienek, do mycia kabin prysznicowych, wanien, ceramiki, armatury łazienkowej ze
spryskiwaczem.Nie może być stosowany do drewna, marmuru, powierzchni porowatych i zniszczonych.
Pojemność minimum 500 ml, maksimum 1 litr.

GARCHEM KĄKOLEWO
68A- BATHROOM
CLEANER 750ML

szt 380            3,67 zł

13
Środek do utrzymania
czystości powierzchni

szklanych

Środek do utrzymania w czystości wszelkich powierzchni szklanych, tj. ekranów telewizorów, laptopów itp.
Skutecznie usuwający zabrudzenia, kurz, ślady palców. Nie rysujący sprzątanych powierzchni oraz
zapobiegający powstawaniu smug. Środek ten musi być wyjątkowo bezpieczny dla czyszczonych powierzchni.
Pojemność: minimum 200 ml, maksimum 300 ml.

LAKMA -SIDOLUX
PROFESSIONAL 200ML

szt 220          12,64 zł

14 Preparat w postaci granulek
do udrażniania rur

Preparat w postaci granulek do udrażniania i dezynfekcji rur kanalizacyjnych oraz syfonów w instalacjach
kanalizacyjnych, rozpuszczający osady tłuszczowe i inne zanieczyszczenia. Opakowanie minimum 800 g,
maksimum 1kg.

GLOBAL COSMED
GROUP S.A- KRET
GRANULKI 800G

szt 128          11,66 zł

15 Antystatyczny aerozol do
czyszczenia mebli

Antystatyczny aerozol do czyszczenia mebli delikatnie czyszczący i nadający połysk, bez smug, umożliwiający
czyszczenie różnych powierzchni; pojemność  minimum 250 ml, maksimum 350 ml.

GOLD DROP S.A- GOLD
WAX ANTYSTATIC

300ML
szt 360            8,40 zł

16 Mydło antybakteryjne w
płynie

Mydło antybakteryjne, zapachowe w płynie, o gęstej konsystencji przebadane dermatologiczne, przeznaczone do
dozowników, w opakowaniu minimum 5 litrów, maksimum 6 litrów.

FIRMA „WOTON”
W.WAJER- MYDŁO
ANTYBAKTERYJNE

szt 305            7,63 zł

17
Preparat niskopieniący do

mycia podłóg

Preparat niskopieniący do podłóg do gruntownego mycia, czyszczenia i usuwania uporczywych zabrudzeń oraz
do usuwania starych zniszczonych podłóg polimerowych np. PCV, malowanych i lakierowanych podłóg
drewnianych, z tworzyw sztucznych, kamiennych, opakowanie minimum 500ml, maksimum 1 litr.

ROKO KOMORNICZAK-
GRACJA STRONG PLUS szt 260            9,27 zł

18
Kostki zapachowe do

pisuarów
Kostki zapachowe do pisuarów neutralizujące nieprzyjemny zapach. Waga opakowania - minimum 1 kg,
maksimum 1,5 kg.

MERIDA -KOSTKI
ZAPACHOWE opakowanie 43          70,11 zł

19
Mleczko do czyszczenia

powierzchni zmywalnych
Mleczko do czyszczenia powierzchni zmywalnych takich jak: wanny, brodziki, zlewy, umywalki. Pojemność
minimum 500 ml, maksimum 1 litr.

ROKO KOMORNICZAK-
KACPER MLECZKO 0,5L szt 355            3,25 zł

20
Proszek do czyszczenia
urządzeń kuchennych

Proszek do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych. Opakowanie minimum 500 g, maksimum 1 kg. GARCHEM KĄKOLEWO
68A- PROSZEK APISEK

0,5G
szt 146            2,58 zł

21 Pianka do czyszczenia
dywanów

Pianka do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerki, usuwający plamy, chroniący włókna. Pojemność
minimum 600 ml, maksimum 1l.

RECKITT BENCKISER-
VANISH PIANKA 600ML

szt 20          18,79 zł

22
Wkład do odświeżacza Time

Mist
Wkład do odświeżacza elektronicznego typu Time Mist, o pojemności minimum 260 ml, maksimum 350 ml;
różne zapachy. MERIDA- ODŚWIEŻACZ

OE42
szt 250          38,09 zł

23 Odświeżacz powietrza
stojący w żelu

Odswieżacz powietrza stojący w żelu , waga minimum 150 g, maksimum 250 g.; różne zapachy. POLIN SP.Z.O.O-
ODŚWIEŻACZ W ŻELU

szt 750            3,19 zł

24 Odświeżacz powietrza w
aerozolu

Odświeżacz powietrza w aerozolu, pojemność minimum  300 ml, maksimum 500 ml;  różne zapachy. GOLD DROP-ATTIS
ODŚWIEŻACZ 300ML

szt 295            4,29 zł

25 Emulsja do podłóg

Emulsja do podłóg przeznaczona do ochrony i nabłyszczania podłoża z PCV i linoleum, przeznaczona do
nabłyszczania i ochrony powierzchni, pozostawiająca wysoki połysk bez konieczności polerowania. Mieszanka
na bazie wosków powinna skutecznie zabezpieczać podłogę tworząc warstwę, która chroni przed zarysowaniami
i ścieraniem, a także przed ponownym osiadaniem brudu i kurzu. Opakowanie nie mniejsze niż 450 ml,
maksimum 1 l.

ZAKŁADY CHEMICZNE
UNIA-EMULSJA EMU

450ML
szt 220            5,28 zł



26 Emulsja do podłóg

Emulsja do podłóg przeznaczona do pielęgnacji i konserwacji podłóg z tworzyw sztucznych, drewnianych i
malowanych, parkietów, mozaiki drewnianej, podłóg z płytek ceramicznych i innych powierzchni. Preparat
przeznaczony do nabłyszczania i ochrony powierzchni, produkt pozostawiający wysoki połysk bez konieczności
polerowania, posiadający właściwości antypoślizgowe.Skutecznie zabezpieczający podłogę tworząc warstwę,
która chroni przed zarysowaniami i ścieraniem, a także przed ponownym osiadaniem brudu i kurzu. Opakowanie
minimum niż 5 litrów, maksimum 6 litrów.

CHEMICZNA
SPÓŁDZIELNIA

INWALIDÓW ARA-
EMULSJA AGATA 5L

szt 80          67,16 zł

27
Środek czyszczący do podłóg

kamiennych i posadzek

Silny środek czyszczący do podłóg kamiennych i innych posadzek, wysoce skuteczny, przeznaczony do mycia i
gruntownego doczyszczania wszelkich silnie zabrudzonych powierzchni (odpornych na alkalia), a w
szczególności podłóg. Szybko i skutecznie usuwający smary, oleje, tłuszcze, oraz uporczywe zabrudzenia.
Opakowanie minimum 1 litr , maksimum 2 litry.

ROKO KOMORNICZAK
– ROCLEAN MP100 szt 45          10,43 zł

28 Płyn do mycia naczyń
Płyn do ręcznego mycia naczyń, skutecznie rozpuszczający tłuszcze. Pojemność minimum 500 ml, maksimum
750 ml.

GARCHEM KĄKOLEWO
68A- KUBUŚ DO

NACZYŃ 05,L
szt 300            2,14 zł

29 Płyn do mycia naczyń
Płyn do ręcznego mycia naczyń, skutecznie rozpuszczający tłuszcz. Pojemność minimum 1 litr, maksimum 1,5
litra.

GARCHEM KĄKOLEWO
68A- KUBUŚ DO

NACZYŃ 1L
szt 120            3,21 zł

30 Mydło w płynie
Mydło w płynie z pompką,  o pojemności minimum 0,5 litra, maksimum 1 litr. GARCHEM KĄKOLEWO

68A- MYDŁO 4U Z
POMPKĄ 0,5L

szt 230            2,94 zł

31
Środek do pielęgnacji
powierzchni ze stali

szlachetnej
Środek do pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej,  pojemność minimum 400 ml, maksimum 600 ml. ZAKŁADY CHEMICZNE

UNIA- TYTAN STAL 0,5L
szt 15            6,61 zł

32 Środek do czyszczenia gresu
Intensywny środek do czyszczenia gresu, zalecany do czyszczenia np. mikroporowatych drobnoziarnistych i
odpornych na działanie zasad powierzchni, płytek ceramicznych, posadzek kamiennych itp. Opakowanie
minimum 1 litr, maksimum 2 litry.

DOLPHIN SP.Z.O.O-
GRESOL 1L

szt 40          13,48 zł

33 Ścierka biała 70x60cm
Ścierka biała o wymiarach 70 cm x 60 cm (+ /- 10 cm) o dużej chłonności składająca się z włókna
bawełnianego  oraz włókna syntetycznego. ERGON- ŚCIERKA

BIAŁA
szt 280            1,76 zł

34 Ścierka biała 80x60cm
Ścierka biała o wymiarach 80cm x 60 cm ( +/- 10 cm) o dużej chłonności składająca się z włókna bawełnianego
oraz włókna syntetycznego. ERGON-ŚCIERKA BIAŁA

szt 100            1,76 zł

35 Pieluchy tetrowe 80x80 cm Pieluchy tetrowe białe, pakowane po 10 szt, skład: 100 % bawełna; rozmiar 80 cm x 80 cm (+/-10 cm).
F.H.U SZYMEX-

PIELUCHY TETROWE
10SZT

opakowanie 30          40,49 zł

36 Ściereczka do kurzu z
mikrofibry 40x40cm

Ściereczka do kurzu z mikrofibry przeznaczona do mycia powierzchni zmywalnych np. meble, szyby, lustra,
blaty, sprzęt komputerowy. Do używania na sucho i na mokro; chłonna i trwała o dużej wytrzymałości,
występująca w różnych kolorach. Rozmiar:  40 cm x 40  cm ( +/- 10 cm).

ERGON- ŚCIERKA
MIKROFIBRA

szt 730            2,35 zł

37 Ścierka do podłogi z
mikrofibry 50x60cm

Ścierka do podłogi z mikrofibry przeznaczona do mycia i wycierania podłóg, paneli podłogowych, terakoty,
płytek PCV. Nie pozostawiająca smug i zacieków. Występująca w różnych kolorach. Rozmiar: 50 cm x 60 cm (
+/- 10 cm).

ERGON- ŚCIERKA
PODŁOGOWA
MIKROFIBRA

szt 230            5,88 zł

38 Ścierka do podłogi z wiskozy
50x60cm

Ścierka do podłogi z wiskozy, posiadająca doskonałe właściwości chłonne, trwała, rozmiar: 50 cm x 60 cm (+/-
10 cm).

ERGON-ŚCIERKA
WISKOZA

szt 286            1,76 zł

39 Druciak stalowy, spiralny 50g Druciak stalowy, spiralny, nierdzewny, do szorowania, o wadze minimum 50g, maksimum 80 g. IKA POLSKA-DRUCIAK
SPIRALNY szt 320            2,32 zł

40 Gąbka do naczyń 10x8cm
Gąbka do naczyń, z jednej strony posiadająca piankę, która zgrzana jest z czyścikiem o wymiarach 10 cm x 8
cm (+/- 5 cm).

IKA POLSKA-ZMYWAK
DO NACZYŃ

szt 510            0,39 zł

41 Ścierka do prac domowych
35x35cm

Ścierka perforowana do prac domowych, która może być stosowana na mokro i na sucho, nie pozostawiająca
smug, pakowana po minimum 5 sztuk,w różnych wersjach kolorystycznych, wymiary: 35 cm x 35 cm. (+/- 10
cm).

IKA POLSKA-ŚCIERKA
DOMOWA A’5SZT

opakowanie 350            2,89 zł



42
Nakładka na stelaż do

mopów
Nakładka na stelaż do mopów typu SPEEDY z uszami, zawierająca w składzie: minimum 50% bawełny, o
szerokości 40 cm.

MERIDA -MOP 40CM
USZY szt 361          11,11 zł

43 Stelaż do mopa
Stelaż do mopa typu Speedy, o szerokości 40 cm, pasujący do nakładki na stelaż z pozycji 42, o średnicy otworu
na kij 25 mm.

P.W HIPRON-STELAŻ
DO MOPA Z USZAMI

szt 30          51,16 zł

44
Nakładka na stelaż mopa

kieszeniowa
Nakładka na stelaż mopa kieszeniowa, zawierająca w składzie: minimum 50% bawełny, o szerokości 40 cm. MERIDA- MOP 40CM

KIESZENIE
szt 103          11,28 zł

45 Stelaż do mopa
Stelaż do mopa typu Speedy, o szerokości 40 cm, pasujący do nakładki na stelaż z pozycji 44, o średnicy otworu
na kij 25 mm. IMM CLEANING -STELAŻ szt 18          28,29 zł

46 Kij aluminiowy
Kij aluminiowy o średnicy 25 mm i długości minimum 120 cm, pasujący do stelaża do mopa z pozycji numer
43 i 45.

CAMELLI
PROFFESSIONAL-

TRZONEK
szt 53          24,10 zł

47 Miotła teleskopowa Miotła teleskopowa do usuwania pajęczyn, z ruchomą szczotką i kijem teleskopowym wyciaganym
maksymalnie do 375 cm.

MEDIASERWIS-
MIOTŁA

TELESKOPOWA
szt 33          75,23 zł

48
Żólta tablica ostrzegawcza

"uwaga śliska podłoga"
Żółta, składana tablica ostrzegawcza z tworzywa ABS "Uwaga śliska podłoga" o wymiarach po złożeniu :
szerokości 30 cm (+/- 10 cm) i wysokości 60 cm (+/- 10 cm). Kolor napisu musi być czarny. ECLEANING

A.MORAWSKI- TABLICA
szt 27          46,17 zł

49 Pad czyszczący
Pad czyszczący do gruntownego czyszczenia powierzchni, w kolorze czarnym, o wymiarach: 25 cm x 11,5 cm x
2 cm dopasowany do uchwytu do padów ręcznych z pozycji numer 51. MERIDA- PAD CZARNY

SPC401
szt 52            6,64 zł

50 Pad czyszczący
Pad czyszczący do gruntownego czyszczenia powierzchni, w kolorze zielonym, o wymiarach: 25 cm x 11,5 cm x
2 cm dopasowany do uchwytu do padów ręcznych z pozycji numer 51. MERIDA-PAD ZIELONY

SPZ401
szt 32            6,64 zł

51 Uchwyt do mocowania
padów

Uchwyt do mocowania padów ręcznych wraz z kijem. Uchwyt musi umożliwiać zamocowanie padów
z pozycji 49 i 50 za pomocą ostrych kolców typu "rzep". Uchwyt do padów musi pasować do drążka

aluminiowego o długości 125 cm (+/- 10 cm).
MERIDA- UCHWYT DO

PADÓW+TRZONEK
szt 52        118,65 zł

52 Worki na śmieci 35 l
Worki na śmieci minimum 35 l, zwinięte w rolkę, przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci, mocny
zgrzew, wykonane z folii LDPE,  zawierające w 1 rolce minimum 20 sztuk worków.

PJM JACEK
AUGUSTYNIAK- WORKI

35L
rolka 1551            3,94 zł

53 Worki na śmieci 60 l
Worki na śmieci minimum 60 l, zwinięte w rolkę, przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci, mocny
zgrzew, wykonane z folii LDPE,  zawierające w 1 rolce minimum 20 sztuk worków.

PJM JACEK
AUGUSTYNIAK- WORKI

60L
rolka 1470            3,99 zł

54 Worki na śmieci 120 l
Worki na śmieci minimum 120 l, zwinięte w rolkę, przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci, mocny
zgrzew, wykonane z folii LDPE,  zawierające w 1 rolce minimum  20 sztuk worków.

PJM JACEK
AUGUSTYNIAK- WORKI

120L
rolka 1376            7,71 zł

55
Podkłady higieniczne na

toaletę
Podkłady higieniczne na toaletę z białej bibuły w kartonie, w 1 kartonie minimum 1500 listków (np.:12 paczek
po 125 sztuk). MERIDA-PODKŁADY

HIGIENICZNE
opakowanie 9        443,00 zł

56 Rękawice gumowe
Rękawice gumowe, ochronne; odporne na środki czystości i detergenty. Powinny być przeznaczone do
stosowania w pracach domowych, przy  sprzątaniu, w rozmiarach XS/ S/M/L/XL opakowanie minimum 12 szt. MERCATOR MEDICAL-

RĘKAWICE GUMOWE
opakowanie 238          22,68 zł

57 Rękawice nitrylowe Rękawice nitrylowe, jednorazowe, opakowanie 100 szt, w rozmiarach S/M/L. MERCATOR MEDICAL-
RĘKAWICE opakowanie 301          23,33 zł

58
Rękawice ochronne,

gumowe

Rekawice ochronne, gumowe, do łokcia, z bawełnianą wyściółką, stanowiące ochronę przed substancjami
chemicznymi oraz mikroorganizmami o długości minimum 45 cm, maksimum 50 cm w rozmiarze S/M/L. IKA POLSKA-

RĘKAWICE OCHRONNE
szt 80            3,64 zł

59 Szczotka do zamiatania
Szczotka do zamiatania w drewnianej oprawie o długości minimum 25 cm, maksimum 35 cm i szerokości 5 cm
(+/- 1 cm) , mocowana do kija ujętego w pozycji 63. DREW-KIJ- MIOTŁA

DREWNO
szt 72            8,44 zł

60 Szczotka do zamiatania
Szczotka do zamiatania w drewnianej oprawie o długości minimum 36 cm, maksimum 45 cm i szerokości 5 cm
(+/- 1 cm) , mocowana do kija ujętego w pozycji 63.

DREW-KIJ-MIOTŁA
DREWNO

szt 42          10,12 zł

61 Szczotka do zamiatania
Szeroka szczotka do zamiatania w drewnianej oprawie o długości minimum 60 cm, maksimum 65 cm,
mocowana do kija ujętego w pozycji nr 63.

PROGRESS DOMINIK
DŹWIG- MIOTŁA

DREWNO
szt 21          13,63 zł



62 Szczotka do zamiatania
Szczotka PCV do zamiatania z długim włosiem o szerokości minimum 25 cm, maksimum 30 cm oraz kijem o
długości minimum 120 cm, maksimum 160 cm ; odporna na uszkodzenia mechaniczne. F.H.U MAJKA- MIOTŁA

PCV+KIJ
szt 39            7,13 zł

63 Kij drewniany
Kij drewniany o długości minimum 110 cm, maksimum 160 cm wkręcany, z gwintem pasujący do szczotek do
zamiatania ujętych w pozycji 59, 60, 61.

KRAKPOL- KIJ
DREWNIANY

szt 78            3,69 zł

64 Szczotka do zamiatania
Szczotka do zamiatania w plastikowej oprawie o długości 30 cm (+/- 5cm) , mocowana do kija plastikowego
ujętego w pozycji 68.

KONEX-MIOTŁA
PLASTIK

szt 40            3,44 zł

65
Zestaw mopa płaskiego do

mycia

Zestaw mopa płaskiego do mycia dużych powierzchni. Zestaw składający się ze stelaża płaskiego o szerokości
110 cm (+/- 20cm); dopasowanej nakładki bawełnianej o szerokości 110 cm (+/- 20 cm) oraz kija
aluminiowego o długości minimum 120 cm.

P.H.U SILVER- DUST
MOP ZESTAW

szt 16        211,09 zł

66 Końcówka do mopa
sznurkowego

Końcówka do mopa sznurkowego, o wadze minimum 220 g., z uniwersalnym gwintem. IKA POLSKA- MOP
SZNURKOWY MASTER

szt 70            5,15 zł

67 Wiadro do mopa
sznurkowego

Wiadro do mopa sznurkowego z wyciskarką odpowiadającą do mopa sznurkowego z pozycji 66, z uchwytem na
drążek, o pojemności minimum 12 litrów.

KONEX-WIADRO
szt 30            9,04 zł

68 Kij plastikowy do mopa
Kij plastikowy o długości minimum 120 cm, maksimum 160cm wkręcany, z gwintem pasujący do mopa
sznurkowego ujętego w pozycji 66 oraz szczotki plastikowej z pozycji 64. ANEKS-KIJ

PLASTIKOWY
szt 60            4,91 zł

69
Plastikowa zmiotka z

trzonkiem

Plastikowa zmiotka z trzonkiem z włosia z tworzywa sztucznego wraz z plastikową szufelką zakończoną
gumową listwą wykańczającą. KONEX-

ZMIOTKA+SZUFELKA
zestaw 110            3,17 zł

70 Ściereczka ostra 10x15cm
Ściereczka ostra, do usuwania uciążliwych zabrudzeń,  o wymiarach : 10 cm x15 cm (+/- 5 cm) . F.H.U MAJKA-ŚCIERKA

OSTRA
szt 164            0,68 zł

71 Dozownik do mydła w płynie
Dozownik do mydła w płynie o pojemności minimum 0,5 litra, wykonany z następuących materiałów: plastik
ABS lub metal, naścienny, przykręcany, posiadający bezbarwne okienko do kontroli poziomu mydła w
dozowniku.

F.H ANDRZEJ
MORAWSKI-

DOZOWNIK DO MYDŁA
szt 30          40,47 zł

72
Dozownik do papieru

toaletowego

Dozownik do papieru toaletowego na duże rolki z następujących materiałów: plastik ABS lub metal, naścienny,
przykręcany, pasujący do papieru toaletowego o szerokości wstęgi  11 cm; średnicy 20 cm
 i średnicy tulei 5,5 cm.

MEDCLEAN S.C-
DOZOWNIK DO

PAPIERU
szt 30          59,04 zł

73
Dozownik do ręczników

papierowych
Dozownik plastikowy do ręczników papierowych ZZ, naścienny, przykręcany, pasujący do ręczników o
wymiarach 23 x 25 cm (+/- 0,5 cm) , o pojemności mimimum 230 listków.

F.H ANDRZEJ
MORAWSKI-

DOZOWNIK DO
szt 35          67,48 zł

74 Szczotka do czyszczenia
toalet

Szczotka do czyszczenia toalet z uchwytem wykonana z tworzywa sztucznego,w dowolnym kolorze , wraz z
pojemnikiem plastikowym w tym samym kolorze o wysokości  35 cm, maksimum 45 cm. KONEX-SZCZOTKA DO

WC Z POJEMNIKIEM
szt 233            3,06 zł

75 Worek do odkurzacza Worek do odkurzacza typu Karcher WD3 z papieru, minimum 5 worków w opakowaniu. F.H ESPERO- WORKI
KARCHER WD3 opakowanie 36          20,04 zł

76 Worek do odkurzacza
Worek do odkurzacza typu Profi 1 z papieru, minimum 5 sztuk w opakowaniu. ABC BRAZYL SP.Z.O.O-

WORKI DO
ODKURZACZA PROFI1

opakowanie 9          25,52 zł

77 Worek do odkurzacza

Worek do odkurzacza Philips Powerlife FC 8458 minimum 5 worków w opakowaniu. FHU „ASAHI”
Z.PODOLEC- WORKI
PHILIPS POWERLIFE

FC8458

opakowanie 6          15,92 zł

78 Worek do odkurzacza
Worek do odkurzacza typu Profi 3 z papieru,  minimum 5 sztuk w opakowaniu. STREFA CZYSTOŚCI S.C-

WORKI DO
ODKURZACZA PROFI 3

opakowanie 11          22,93 zł

79 Worek do odkurzacza Worek do odkurzacza typu Karcher T7/1, T9/1 Bp, T10/1 z microfibry, minimum 5 worków w opakowaniu. BEL Ł.KOPEĆ- WORKI
KARCHER opakowanie 2          24,29 zł

80 Worek do odkurzacza Worek do odkurzacza Bosch BSGL 32030/03.

CSVK SP.Z.O.O SP.K-
WORKI DO

ODKURZACZA BOSCH
BSGL 32030/03

szt 1            6,31 zł



81
Zestaw do szorowania -

szczotka z kijem

Zestaw do szorowania - szczotka ryżowa w drewnianej oprawie z kijem drewnianym o długości minimum 110
cm i maksimum 160 cm. REMUS- SZCZOTKA DO

SZOROWANIA+KIJ
szt 33            8,82 zł

82 Szczotka plastikowa do
szorowania

Szczotka plastikowa do szorowania ręcznego typu żelazko z antypoślizgową rączką, o długości minimum 10 cm
(+/- 3 cm).

KONEX-SZCZOTKA
ŻELAZKO

szt 66            2,61 zł

83 Pompka dozująca
Pompka dozująca do kanistrów 5 litrowych, wykonana z tworzywa ABS, umożliwiająca dozowanie 30 ml
płynu.

DOLPHIN SP.Z.O.O-
POMPKA DOZUJĄCA

szt 13          20,91 zł

84 Wózek do sprzątania
Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy (2 wiadra o pojemności minimum 20 litrów i maksimum 25 litrów
każdy), z wyciskarką do mopa, koszyczkiem na detergenty. Wózek musi być wykonany ze wzmocnionego
tworzywa sztucznego wysokiej jakości z bardzo wytrzymałą podstawą.

MERIDA – WÓZEK DO
SPRZĄTANIA

szt 13        597,78 zł

85 Plastikowa skrobaczka do
szyb

 Plastikowa skrobaczka do szyb z gumką. MOTO-HURT S.A-
SKROBACZKA

szt 13            1,51 zł

86 Szpachelka ze stali
nierdzewnej

Szpachelka ze stali nierdzewnej o szerokości minimum 10 cm (+/- 3 cm).
HURT-MET-

SZPACHELKA szt 38            9,70 zł

87 Wiadro plastikowe Wiadro plastikowe, gospodarcze o pojemności  minimum 10 litrów, maksimum 15 litrów;  z plastikowym
uchwytem.

IMM CLEANING -
WIADRO PLASTIKOWE

szt 65            9,47 zł

88 Kosz na odpady z uchylną
pokrywą

Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 9 litrów, maksimum 12
litrów w kolorze szarym, beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków. CURVER- KOSZ 9L szt 21          28,89 zł

89 Kosz na odpady z uchylną
pokrywą

Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 15 litrów, maksimum 20
litrów w kolorze szarym lub beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków. CURVER- KOSZ 15L szt 18          34,63 zł

90 Kosz na odpady z uchylną
pokrywą

Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 25 litrów, maksimum 30
litrów w kolorze szarym lub beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków. CURVER-KOSZ 25L szt 18          44,77 zł

91 Kosz na odpady z uchylną
pokrywą

Kosz na odpady z uchylną pokrywą z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 45 litrów, maksimum 50
litrów w kolorze szarym lub beżowym lub brązowym, dostosowany do jednorazowych worków. CURVER- KOSZ 50L szt 18          72,61 zł

92
Środek do gruntownego

mycia nawierzchni
sportowych

Środek do gruntownego mycia nawierzchni sportowych; ponadto dobrze usuwający zabrudzenia z powierzchni
PCV, linoleum, gumy itd., nie nadający się do mycia niezabezpieczonego drewna i parkietu. Środek musi być
niskopieniący, do stosowania maszynowego lub ręcznego, intensywnie rozpuszczający uprzednio naniesione
powłoki ochronne bez niszczenia samej podłogi. Opakowanie  - minimum 10 litrów, maksimum 12 litrów.

HEMET- HEMETIN S 10L

szt 10        300,00 zł

93
Środek do odkażania i

dezynfekcji rąk oraz
powierzchni

Środek do odkażania i dezynfekcji rąk oraz powierzchni na bazie alkoholu etylowego ( od 70% do 80%). .
Środek musi posiadać pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych.Opakowanie minimum 5 litrów, maksimum 6 litrów.

ROKO KOMORNICZAK-
ROCLEAN ET70 PLUS

szt 53          52,49 zł

94 Płyn do dezynfekcji rąk

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i
grzybobójczym. Przebadany dermatologicznie, gotowy do użycia, bezpieczny w stosowaniu . Zawartość alkoholu
od 72% do 80%. Środek musi posiadać pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych. Opakowanie minimum 5 litrów, maksimum 6 litrów. DOLPHIN SP.Z.O.O-DOL-

SPET-MED 5L

szt 23          49,38 zł

95 Płyn do dezynfekcji rąk

Uniwersalny płyn do dezynfekcji rąk, wykazujący działanie biobójcze w zakresie bakterii, drożdżaków i
wirusów, do zastosowania w dozownikach automatycznych z rozpryskiem. Zawartość alkoholu etylowego
minimum 70%, maksimum 80%. Środek musi posiadać pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Opakowanie minimum 5 litrów, maksimum 6 litrów. ROKO KOMORNICZAK -

ROCLEAN ET70 PLUS

szt 63          52,49 zł

96 Płyn do dezynfekcji rąk

Preparat wirusobójczy, bakteriobójczy i grzybobójczy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w sprayu
lub z pompką umozliwiającą odpowiednie dozowanie płynu. Środek musi posiadać pozwolenie Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zawartość alkoholu
etylowego od 70% do 80%. Opakowanie minimum 1 litr, maksimum 2 litry.

ALPINUS-STERILHAND
1L Z POMPKĄ

szt 53          24,84 zł



97
Żel z dozownikiem do

dezynfekcji rąk

Antybakteryjny żel z dozownikiem do dezynfekcji rąk, przebadany dermatologicznie, bezpieczny dla skóry.
Zawartość alkoholu etylowego od 70% do 80%.Środek musi posiadać pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Opakowanie minimum 500 ml, maksimum 1
litr.

ROKO KOMORNICZAK -
ROCLEAN HD70G ŻEL

szt 192          11,66 zł

98 Żel do dezynfekcji rąk
Antybakteryjny żel do dezynfekcji rąk, przebadany dermatologicznie, bezpieczny dla skóry. Zawartość alkoholu
etylowego od 70% do 80%. Środek musi posiadać pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Opakowanie minimum 5 litrów, maksimum 6 litrów. ROKO KOMORNICZAK -

ROCLEAN HD70G ŻEL

szt 20          61,23 zł

99 Tabletki do zmywarki
Tabletki do zmywarki w samorozpuszczalnej folii, zapewniające czystość w 40°C; z funkcjami nabłyszczacza i
soli. Opakowanie z oznaczeniem gramatury i daty przydatności do użycia. Minimum 90 szt. w opakowaniu
zbiorczym.

RECKITT BENCKISER-
CALGONIT FINISH

TABLETKI
opakowanie 26          38,21 zł

100
Płyn nabłyszczający do

zmywarek

Płyn nabłyszczający do zmywarek, przyspieszający schnięcie naczyń, nabłyszczający, eliminujący zacieki i o
świeżym zapachu. Opakowania z oznaczeniem gramatury i daty przydatności do użycia. Minimalna pojemność
400 ml.

POL-HUN M.BIELSKA
SP.J- NABŁYSZCZACZ

BRILLY
szt 14            6,70 zł

101 Sól do zmywarek
Sól do zmywarek. Ochrona przed kamieniem, zmiękczanie wody, ochrona filtrów i spryskiwaczy. Usuwanie
zacieków. Opakowania z oznaczeniem gramatury i daty przydatności do użycia. Minimum 1kg.

GRUPA INCO S.A-
LUDWIK SÓL DO

ZMYWARKI
opakowanie 14            6,25 zł

102 Odświeżacz do zmywarki
Odświeżacz do zmywarki. Zapobiegający nieprzyjemnym zapachom. Powinien wystarczyć na minimum 50 myć. RECKITT BENCKISER-

CALGONIT FINISH
ODŚWIEŻACZ

szt 12            8,47 zł

103 Płyn do czyszczenia zmywarki Płyn do czyszczenia zmywarki, który usuwa zarówno kamień, jak i tłuszcz. Pojemność butelki min. 250 ml.
POL-HUN M.BIELSKA

SP.J- PŁYN DO
ZMYWARKI

szt 12            7,24 zł

104 Proszek do prania tkanin Proszek do prania tkanin białych, opakowanie min. 3 kg. maks. 5 kg. AGRO-CHEMAT-WIREK
3KG PROSZEK BIEL

szt 6          13,52 zł

105 Proszek do prania tkanin Proszek do prania tkanin kolorowych, opakowanie min. 3 kg. maks. 5 kg. AGRO-CHEMAT-WIREK
3KG PROSZEK KOLOR

szt 6          13,52 zł

106 Płyn do płukania tkanin Płyn do płukania tkanin, zmiękczający. Pojemność min 1 litr. maks. 2 litry.
GARCHEM KĄKOLEWO

68A- RAMO PŁYN DO
PŁUKANIA

szt 6            4,40 zł

107 Preparat odtłuszczający Preparat odtłuszczający, usuwający trudny do usunięcia brud z kuchenk i piekarników przy użyciu
spryskiwacza. Opakowanie minimum 750 ml. maks 1 litr.

GOLD DROP-DIX
ODTŁUSZCZACZ

szt 38            9,74 zł

108 Wybielacz do tkanin Wybielacz do tkanin. Opakowanie  min.1 litr. maks. 2 litry.
POLIN SP.Z.O.O-

WYBIELACZ VANESS szt 6            3,43 zł

109 Proszek do prania firan Proszek do prania firan. Opakowanie min 350g. maks. 1 kg. HENKEL-DATO
PROSZEK

szt 6            8,39 zł

110 Płyn do prania dywanów Płyn do prania dywanów. Opakowanie min 500 ml. maks. 1 litr.
LAKMA-DYWANLUX
PŁYN DO DYWANÓW szt 6            6,70 zł


