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Przedmiotem  zamówienia jest dostawa płynów i preparatów do mycia i dezynfekcji  oraz środków do zwalczania chwastów i ochrony 

roślin. Szczegółowy opis ilościowy i asortymentowy określa poniższa tabela. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura 
 

ZSZ/ P- 7.4 -01 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Znak:  DP /P –  30 /2016 
 DOSTAWY PŁYNÓW I PREPARATÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI, ŚRODKÓW DO ZWALCZANIA CHWASTÓW, 

NAWOZÓW DO OCHRONY ROŚLIN – zał. nr 2  
 
  

L.p. Przeznaczenie płynów 

 

Charakterystyka Szacowana ilość do zamówienia  

1. 
 

Płyn myjąco-dezynfekujący 

 

 

1. Płyn myjąco-dezynfekujący do mycia pojemników na odpady komunalne,; 

bez zawartości chloru, aldehydu, kwasów czy ługów. Nieżrący w formie 

koncentratu. Niskopieniący. Bezpieczny dla środowiska, zgodnie z polskimi 

normami. Np.: Cleansteril DDA* lub równoważny 

2. Forma pakowania: pojemniki 20-220 litrowe 

3. Dostawy nie mniejsze niż 200 litrów w terminie 10 dni roboczych od daty 

zamówienia. 

4. Karta charakterystyki i/lub kartę techniczną produktu w  języku polskim 

5. Opakowanie oryginalnie zamknięte 

6. Termin przydatności do użycia  produktu min. 12 m-cy od daty 

dostarczenia 

 

 

 

1500 litrów skoncentrowanego środka 



2. 

Płyn do mycia nawierzchni 

zabrudzonej substancjami 

ropopochodnymi 

 

 

 

 

1. Preparat nierozcieńczany, niskopieniący, głęboko penetrujący, alkaiczny  

do czyszczenia powierzchni betonowych, z  kostki brukowej kamiennej lub 

granitowej zabrudzeń ropopochodnych typu smary, oleje, paliwa itp. 

2. Forma pakowania: pojemniki 10-20 litrowe 

3. Dostawy w miarę zapotrzebowania w terminie 10 dni roboczych od daty 

zamówienia. 

        4.Karta charakterystyki i/lub karta techniczna produktu w     języku polskim 

5.Opakowanie oryginalnie zamknięte 

          6. Termin przydatności do użycia  produktu min. 12 m-cy od daty 

dostarczenia 

 

 

 

 

 

150 litrów skoncentrowanego środka 

L.p. Przeznaczenie płynów 

 

Charakterystyka Szacowana ilość do zamówienia  

3. 

 

Płyn do mycia płyt 

granitowych 

 

 

1. Płyn do mycia płyt granitowych, do usuwania zabrudzeń 

komunikacyjnych, plam, osadów,  Nieżrący w formie koncentratu, 

Bezpieczny dla środowiska  zgodnie z polskimi normami. Środek bezpieczny 

dla granitu i kamienia również w formie koncentratu, niskopieniący, Np.: AZ-

70*, TERSOL F, Mr. Smart DIRT BUSTER lub równoważne 

2. Forma pakowania: pojemniki 10-20 litrowe 

3. Dostawy nie mniejsze niż 100 litrów w terminie 10 dni roboczych od daty 

zamówienia. 

4. Karta charakterystyki i/lub karta techniczna produktu w  języku polskim 

5. Opakowanie oryginalnie zamknięte 

6. Termin przydatności do użycia  produktu min. 12 m-cy od daty 

dostarczenia 

 

 

800 litrów skoncentrowanego środka 



4. Preparat do toalet przenośnych 

1. Płyn do toalet przenośnych o działaniu deodoryzującym przeznaczony do 

bezodpływowych kabin toaletowych wolnostojących, o działaniu 

antybakteryjnym, redukujący powstawanie gazów, osadów i brzydkich 

zapachów, powinien przyspieszać rozkład fekaliów i papieru toaletowego. 

Nieżrący, bezpieczny dla środowiska zgodnie z polskimi normami, o 

przyjemnym zapachu;  

2. Forma pakowania: dowolna 

3. Dostawy nie mniejsze niż 20 litrów w terminie 10 dni roboczych od daty 

zamówienia. 

4. Karta charakterystyki i/lub karta techniczna produktu w  języku polskim 

5. Opakowanie oryginalnie zamknięte 

         6. Termin przydatności do użycia  produktu min. 12 m-cy od                                                         

daty dostarczenia 

100 litrów skoncentrowanego środka 

5. Preparat do usuwania grafitti 

 

1. Preparat przeznaczony do usuwania starych powłok farb „grafitti”  z 

porowatych powierzchni, ulegający biodegradacji, Nieżrący. Bezpieczny dla 

środowiska zgodnie z polskimi normami typu AGS - 2+ lub równoważny. 

2. Forma pakowania: dowolna 

3. Dostawy w miarę zapotrzebowania w terminie 10 dni roboczych od daty 

zamówienia. 

4. Karta charakterystyki i/lub karta techniczna produktu w  języku polskim 

5. Opakowanie oryginalnie zamknięte 

6. Termin przydatności do użycia  produktu min. 12 m-cy od daty 

dostarczenia 

20 litrów skoncentrowanego środka 

L.p. Przeznaczenie płynów 

 

Charakterystyka Szacowana ilość do zamówienia  

6. Preparat do usuwania mchów i 

glonów 

 

 

1.  Preparat do usuwania mchów i glonów , środek bezpieczny   dla granitu i 

kamienia również w koncentracie, niskopieniący, bezpieczny dla środowiska 

zgodnie z polskimi normami  

 2. Forma pakowania: dowolna 

3. Dostawy w miarę zapotrzebowania w terminie 10 dni roboczych od daty 

zamówienia. 

4. Karta charakterystyki i/lub karta techniczna produktu w  języku polskim 

5. Opakowanie oryginalnie zamknięte 

6. Termin przydatności do użycia  produktu min. 12 m-cy od daty 

dostarczenia 

 

30 litrów skoncentrowanego środka 



7. 
Preparat do dezynfekcji 

chłodni dla padłych zwierząt  

 

 

1. Preparat utleniający, do dezynfekcji chłodni przeznaczonej do 

przechowywania zwłok zwierzęcych, sprzętu i środków transportu, 

bezpieczny dla środowiska zgodnie z polskimi normami typu „Virkon” lub 

równoważny 

2. Forma pakowania: opakowania nie większe niż  500 g. 

3. Dostawy w miarę zapotrzebowania w terminie 10 dni roboczych od daty 

zamówienia. 

         4.Karta charakterystyki i/lub karta techniczna produktu w                              

języku polskim 

5. Opakowanie oryginalnie zamknięte 

         6. Termin przydatności do użycia  produktu min. 12 m-cy od  daty 

dostarczenia 

 

2 kg 

8. Środek do zwalczania 

wszystkich roślin zielonych   

  

 

      1. Uniwersalny środek nieselektywny działający na wszystkie rośliny 

zielone zgodny z polskimi normami typu „Roundap 360 SL”,”Glyfos 

360SL” lub równoważny                                                                                                   

2. Forma pakowania: opakowania 10-20l                                                      

3. Dostawy w miarę zapotrzebowania w terminie 10 dni  roboczych od daty 

zamówienia.                                                                                                   

4.Karta charakterystyki i/lub karta techniczna produktu w                              

języku polskim                                                                                                   

5. Opakowanie oryginalnie zamknięte                                                           

6. Termin przydatności do użycia  produktu min. 12 m-cy od  daty 

dostarczenia 

 

600 litrów 

L.p. Przeznaczenie płynów 
 

Charakterystyka Szacowana ilość do zamówienia  

9. Preparat do zwalczania 

chwastów z trawników  

       1. Środek chwastobójczy stosowany nalistnie w formie płynu do 

przygotowywania roztworu wodnego, przeznaczony do zwalczania 

chwastów dwuliściennych na trawnikach, zgodny z polskimi normami typu 

„Chwastox Trio 540 SL” lub równoważny                                                                                 

2. Forma pakowania: opakowania nie większe niż  1-2 l                                  

3. Dostawy w miarę zapotrzebowania w terminie 10 dni  roboczych od daty 

zamówienia.                                                                                                         

4.Karta charakterystyki i/lub karta techniczna produktu w                              

języku polskim                                                                                                     

5. Opakowanie oryginalnie zamknięte                                                                

6. Termin przydatności do użycia  produktu min. 12 m-cy od  daty 

dostarczenia 

6 litrów 



10. Nawóz do iglaków na 

brązowienie igieł 

            1. Nawóz przeciwko brązowieniu igieł w drzewach iglastych, zgodny z 

polskimi   normami typu „florovit , lub równoważny                                                                                    

2. Forma pakowania: opakowania 1-10 kg                                                     

3. Dostawy w miarę zapotrzebowania w terminie 10 dni  roboczych od daty 

zamówienia.                                                                                                  

4.Karta charakterystyki i/lub karta techniczna produktu w                              

języku polskim                                                                                                            

5. Opakowanie oryginalnie zamknięte                                                                

6. Termin przydatności do użycia  produktu min. 12 m-cy od  daty  

dostarczenia 

10 kg. 

 

2. Wymagane dokumenty 

1) Formularz oferty – zał. nr 1 

2) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia – wg zał.2  

 

3. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

4. Termin wykonania  zamówienia –   12 miesięcy od daty zawarcia umowy    

 

5. Kryteria oceny ofert - 100% cena – oferta z najniższą ceną.   

6. Termin składania ofert  - 06.07.2016 r. , godz. 10.00. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie. Koperta winna posiadać opis  

„ Oferta  -  Preparaty chemiczne ” Nie otwierać przed dniem  06.07.2016r., godz.10.00.  

7. Osoba do kontaktów:  

Paweł Misiak - Specjalista ds. oczyszczania 

8. Informacja prawna  

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) – wyłączone 

spod rygorów przepisów ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację 

na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z 

wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do 

realizacji zamówienia/lub zawarcia umowy.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy  - zał.1  

Opis przedmiotu – zał.2 

Projekt umowy  

 

 

 

 

 


