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Zintegrowany System Zarządzania Rozdział III 
SIWZ Oświadczenie  

Opis przedmiotu zamówienia  
 

Znak:  ŚCz/ZP-22 /2012 
 
 
 

siwz z dnia   22 listopada 2012  r. 

 
L.p. Asortyment 

 

J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł] 

VAT 

[%] 

1  

Mydło biobójcze do higienicznej dezynfekcji rąk  

poj.700 ml, skuteczny wobec: Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas 

aeruginosa. Wykazujący podstawowe działanie 

grzybobójcze i wirusobójcze. 

 

Wymagane pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót 

produktem biobójczym - należy dostarczyć wraz z ofertą. 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą. 

 

Nazwa handlowa: ………………………… 

Gwarancja:   ……………………………… 

 

 

szt. 156   

2 Mydło w płynie poj. 5 l 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą. 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą. 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   ………………………………………… 

 

 

szt. 

 

132   

3 Mydło toaletowe kostka 12 g 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą. 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą. 

 

Nazwa handlowa: …………………………….... 

Gwarancja:   …………………………………... 

 

szt. 400   

4 Ręcznik papierowy 60 mb, dwuwarstwowy,  

średnica roli  23 cm. 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: …………………………… 

Gwarancja:   ………………………………… 

 

 

rolka 764   
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5 Papier toaletowy w rolce 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: ……………………………... 

Gwarancja:  …………………………………… 

 

rolka 1620   

6 Papier toaletowy dwuwarstwowy, średnica roli 19 cm 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: ………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

rolka 1604   

7 Płyn do mycia i dezynfekcji toalet  

poj.750 ml 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą. 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą. 

 

Nazwa handlowa: ………………………………….. 

Gwarancja:   ……………………………………….. 

 

 

szt. 220   

8 Kostka dezynfekująca i myjąca  

do koszyczka WC z zawieszką  40g. 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą.. 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: ………………………………….. 

Gwarancja:    ………………………………………. 

 

szt. 460   

     9 Antybakteryjny płyn do mycia naczyń poj. 1 l. 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   ………………………………………… 

 

 

 

szt. 

    96   

10 Antybakteryjny płyn do mycia naczyń poj. 5 l 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   …………………………………………… 

 

szt. 50   
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11 Płyn do mycia szyb z rozpylaczem –  poj.500 ml. 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą. 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą. 

 

Nazwa handlowa:  …………………………….. 

Gwarancja:   …………………………………… 

szt. 149   

12 Mleczko do czyszczenia  poj.700 ml. 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

  Nazwa handlowa:………………………… 

 Gwarancja:   ……………………………… 

szt. 185   

13 Żel do usuwania osadów poj.500 ml 

 

 Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę  wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa:…………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

Szt. 204   

14 Płyn do mycia podłóg 

 -uniwersalny – poj.750 ml.  

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: …………………………………… 

Gwarancja:   ………………………………………… 

szt. 346  

 

 

 

 

15 

 

Preparat antystatyczny do czyszczenia i konserwacji 

mebli w spray  poj.250 ml. 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: ………………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

szt. 197   

16 Płyn bakteriobójczy do czyszczenia , poj.750 ml. 

 

Wymagane pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót 

produktem biobójczym - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: ……………………………… 

Gwarancja:   …………………………………... 

 

szt. 

 

74   
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17 Odświeżacz powietrza  - aerozol  poj.250 ml. 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą. 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą. 

 

Nazwa handlowa: ……………………………… 

Gwarancja:   …………………………………… 

 

szt. 215   

18 Odświeżacz powietrza  - wkład  poj.300 ml. 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: ……………………………… 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

szt. 30   

19 Zawieszka zapachowa  

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa:   …………………………………. 

Gwarancja:   ……………………………………… 

 

szt. 200   

20 Środek piorąco- dezynfekujący  

przeznaczony do prania w pralnicy automatycznej  

tkanin kolorowych w temp. 65 stopni Celsjusza  

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa:   ……………………………. 

Gwarancja:   …………………………………... 

 

 

kg 

 

150 

 

  

21 Środek piorący color 

przeznaczony do prania w pralnicy automatycznej  

tkanin kolorowych w temp. 45 stopni Celsjusza 

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

Wymagana karta charakterystyki – należy dostarczyć 

aktualną kartę wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa:   …………………………………. 

Gwarancja:   …………………………………………… 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

450 

  

22 Czyścik kuchenny  

 wielkość  8,5 cm x 6 cm 

 

szt. 300   

23 Trzonek do miotły wkręcany  dł.130 cm 

 

szt. 15   
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24 Miotła - na wkręcany trzonek 

 

szt. 14   

25 Szufelka plastikowa. 

 

szt. 13   

26 Szczotka do WC komplet 

 

szt. 38   

27 Wiadro plastikowe - pojemność 10 l. 

 

szt. 5   

28 Wiadro plastikowe - pojemność 5 l. 

 

szt. 4   

29 Wiadro MOP z wyżymaczką - pojemność 12 l. 

 

szt. 14   

30 Wiadro dwukomorowe  z wyciskarką pojemność 15 l  

 

szt. 4   

31 Kij chromowany dwuczęściowy dł. 140 cm 

 

szt. 4   

32 Stelaż zapinany na końcach trzy dziurki  

dł. 140 cm 

szt. 4   

33 MOP płaski na końcach trzy dziurki dł. 40 cm 

 

szt. 148   

34 MOP bawełna 150 g. na wkręcany trzonek 

 

szt. 123   

35 Ścierka do kurzu  

 

szt. 600   

36 Rękawice jednorazowe,  folia – 100 szt. w op. 

 

Nazwa handlowa:   …………………………… 

Gwarancja:   ……………………………….. 

 

op. 2   

 

37 

 

Rękawice lateksowe  

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: ………………………………….. 

Gwarancja:    …………………………………..…… 

 

 

par 

 

100 

  

38 Mydło toaletowe - kostka  100g.  

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: ………………………………….. 

Okres trwałości produktu ………………………….. 

 

 

Szt. 6346   

39 Pasta BHP do mycia rąk ze ścierniwem   

w op. 500g.  

 

 Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: …………………………………….. 

Okres trwałości produktu …………………………….. 

 

 

Szt. 1336   
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  40 Krem ochronny do rąk - tubka 100g.  

 

Wymagany Atest PZH - należy dostarczyć wraz z ofertą 

 

Nazwa handlowa: ........................................................... 

Gwarancja ………………………………………... 

 

szt. 2142   

41 Ręcznik frotte bawełna o gramaturze min. 400 g. 

o wym. 140/70 cm 

  

Nazwa producenta: ………………………………. 

Gwarancja ………………………………………….. 

 

szt. 542   

 

 


