
Załącznik nr 3 do SIWZ

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE WZGLĘDEM SPRZĘTU I ŚRODKÓW 
DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

1. Uniwersalne ściereczki
do  wycierania  na  sucho  i  na  mokro  o  wysokiej  skuteczności  czyszczenia  

i chłonności
odporne, trwałe i miękkie, niestrzępiące
wielokrotnego użytku z możliwością prania i gotowania
wymiary ok. od 30 do 40 cm x ok. od 30 do 40 cm
dopuszcza się tylko kolory niebieski, żółty, czerwony, zielony
 każda  ścierka  lub  opakowanie  zbiorcze  musi  posiadać  etykietę  z  nazwą 

produktu,  nazwą  producenta  i  informacją  o  wymiarach,  sposobie  użycia  
i możliwością prania.

2. Ścierki z mikrowłókien 
do  wycierania  na  sucho  i  na  mokro  o  wysokiej  skuteczności  czyszczenia  

i chłonności
wielokrotnego użytku z możliwością prania w temperaturze od 60 stopni
odporne na działanie preparatów dezynfekcyjnych
nie pozostawiające kłaczków, smug i zacieków
wymiary ok. od 30 do 40 cm x ok. od 30 do 40 cm
 z przeznaczeniem do czyszczenia okien, luster
 z przeznaczeniem do czyszczenia monitorów, ekranów telewizyjnych
 z przeznaczeniem do czyszczenia mebli
 z przeznaczeniem do czyszczenia stali nierdzewnej
 ścierki muszą wyróżniać się kolorami w zależności od przeznaczenia
 każda  ścierka  lub  opakowanie  zbiorcze  musi  posiadać  etykietę  z  nazwą 

produktu,  nazwą  producenta  i  informacją  o  wymiarach,  sposobie  użycia  
i możliwością prania.

3. Preparat do udrażniania i odblokowywania zatkanych rur kanalizacyjnych.
Przeznaczenie: do  urządzeń  sanitarnych  oraz  udrażniania  i  dezynfekcji  kratek 
ściekowych, syfonów w pomieszczeniach socjalnych, kuchennych i sanitarnych
Zakres  działania: usuwa  naloty,  osady,  zapachy  powstałe  w  wyniku  gnicia 
pozostałości  
w instalacji kanalizacyjnej, działa udrażniająco i dezynfekcyjnie
Właściwości: udrażniające, dezynfekcyjne, biobójcze, zapach łagodny
Opakowanie jednostkowe: 0,5-1 litra
Odczyn pH: alkaliczny
Konsystencja: gęsty żel
Podstawowy skład chemiczny: związki powierzchniowo czynne, podchloryn sodu, 
wodorotlenek potasu lub sodu
Dozowanie i wydajność: skoncentrowany dla udrażniania i 1-5% dla dezynfekcji
Wymogi: zgodność z rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 648/2004
Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej  
i elektronicznej jednocześnie:
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 etykieta oferowanego preparatu
 karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
 pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biobójczym
 instrukcja  sposobu użycia gwarantująca skuteczność wykonywania zabiegów 

mycia i (lub) dezynfekcji.

4. Mydło w płynie
Przeznaczenie: bieżące mycie rąk
Zakres: do uzupełniania dozowników zamontowanych na ścianie
Właściwości: delikatne  dla  dłoni,  pielęgnujące  dłonie,  przyjemny,  niedrażniący 
zapach, zastosowanie zarówno do rąk i całego ciała
Opakowanie jednostkowe: 0,5 l z dozownikiem, 5 l 
Odczyn pH: od 5,5 do 6,5
Konsystencja: gęsty, płynny żel o wysokiej gęstości unikającej kapania i wyciekania 
z dozownika oraz krystalizacji produktu
Podstawowy skład chemiczny: Aqua,  Sodium Laureth  Sulfate,  Lauramidopropyl 
Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Glycerin, CitricAcid, Parfum, Preservative
Dozowanie i wydajność: gotowy do użycia
Wymogi: zgodność z rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 648/2004
Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej  
i elektronicznej jednocześnie:

 etykieta oferowanego preparatu
 karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
 instrukcja sposobu użycia 

5. Krem do rąk
Przeznaczenie: pielęgnacja  dłoni,  które  mają  bardzo  częsty  kontakt  z  lateksem, 
talkiem,  środkami chemicznym i dezynfekcyjnymi
Zakres działania: wysoka pielęgnacja i ochrona dłoni
Właściwości: pielęgnujące,  niedrażniący,  delikatny  zapach,  dobrze  i  szybko 
wchłaniający  się,  zapobiegający  wysuszaniu  skóry,  nadający  gładkość,  niweluje 
uczucie szorstkości
Opakowanie jednostkowe: 100 ml
Odczyn pH: od 4 do 6
Konsystencja: krem
Podstawowy  skład  chemiczny: Aqua,  Cetostearyl  Alcohol,  Glycerin,  Glyceryl 
Stearate,  Isopropyl  Palmitate,  Ceteareth-20,  Cyclopentasiloxane,  Paraffinum 
Liguidum, Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin, DMDM Hydantoin, Carbomer, Parfum, 
Citric Acid, BHT, Olea Europaea Oil, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Linalool, 
Citronellol, Alpha-Isomethyl lonone, Geraniol, Limonene, Hexyl Cinnamal
Dozowanie i wydajność: gotowy do użycia
Wymogi: zgodność z rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 648/2004
Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej  
i elektronicznej jednocześnie:

 etykieta oferowanego preparatu
 karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
 instrukcja sposobu użycia 

V. 271. 6. 2018                                                                                                                                                              Strona 2/7



Załącznik nr 3 do SIWZ

6. Środek owadobójczy.
Przeznaczenie: zwalczanie owadów latających (muchy, komary, meszki)
Zakres działania: pomieszczenia socjalne, piwnicze, strychy, 
Właściwości: do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w których przebywają ludzie, 
krótki czas działania
Opakowanie jednostkowe: 300-500 ml
Konsystencja: aerezol
Dozowanie i wydajność: gotowy do użycia
Wymogi: zgodność z rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 648/2004
Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej  
i elektronicznej jednocześnie:

 etykieta oferowanego preparatu
 karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
 instrukcja sposobu użycia 

7. Papier toaletowy Jumbo
Właściwości: 

 Kolor: biały
 Ilość warstw: 2
 Długość wstęgi: 150 m
 Szerokość wstęgi: 9 cm
 Średnica: 19 cm
 Gramatura: 32g/m
 Perforacja: nie
 Surowiec: celuloza
 Gilza: <6 cm
 Gofrowanie: tak
 Zapach: bezzapachowy

8. Papier toaletowy
Właściwości: 

 Kolor: naturalny
 Ilość warstw: 2
 Długość wstęgi: 30 m
 Gramatura: 40g/m
 Perforacja: tak
 Surowiec: makulatura
 Gilza: ok. 4 cm
 Gofrowanie: tak
 Zapach: bezzapachowy

9. Papier toaletowy do zastosowania w dozownikach Katrin System Toilet
Właściwości: 

 Kolor: biały
 Ilość warstw: 2
 Długość wstęgi: <96 m
 Szerokość wstęgi: 99 mm
 Średnica: 135 mm
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 Gramatura: <16 g/m2
 Perforacja: tak
 Surowiec: celuloza
 Gilza: 43 mm
 Gofrowanie: nie
 Zapach: bezzapachowy

10.  Ręcznik  papierowy w  roli  MAXI  z  adaptorem  do  pojemnika  automatycznego 
MERIDA

Właściwości: 
 Kolor: biały
 Ilość warstw: 2
 Długość wstęgi: 240 m
 Szerokość wstęgi: 20 cm
 Średnica: 19,5 cm
 Gramatura: 2X17g/m2
 Perforacja: brak
 Surowiec: celuloza
 Gilza: 39 mm
 Gofrowanie: tak
 Zapach: bezzapachowy
 Wodotrwałość: tak

11. Ręcznik papierowy do zastosowania w dozownikach TORK
Właściwości: 

 Kolor: biały
 Ilość warstw: 2
 Długość wstęgi: 150 m
 Szerokość wstęgi: 21 cm
 Średnica: 19 cm
 Gramatura: 40g/m2
 Perforacja: nie
 Surowiec: celuloza
 Gilza: 3,8 cm
 Gofrowanie: tak 
 Zapach: bezzapachowy
 Wodotrwałość: tak

12. Ręcznik papierowy bez tulei
Właściwości: 

 Kolor: biały
 Ilość warstw: 1
 Długość wstęgi: 130 m
 Szerokość wstęgi: 21 cm
 Średnica: nie dotyczy
 Gramatura: 40 g/m2
 Perforacja: nie
 Surowiec: celuloza
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 Gilza: brak
 Gofrowanie: tak
 Zapach: bezzapachowy
 Wodotrwałość: tak

13. Ręcznik kuchenny 
Właściwości: 

 Kolor: biały
 Ilość warstw: 2
 Długość wstęgi: 10 m
 Szerokość wstęgi: 21 cm
 Gramatura: 40 g/m2
 Perforacja: tak
 Surowiec: celuloza
 Gilza: ok. 4 cm
 Gofrowanie: tak
 Zapach: bezzapachowy

14. Ręcznik papierowy składany tzw. ZZ
Właściwości: 

 Kolor: zielony
 Ilość warstw: 1
 Długość listka: 230 mm
 Szerokość listka: ok. 230 mm
 Gramatura: 40 g/m2
 Surowiec: makulatura
 Gofrowanie: tak
 Wodotrwałość: tak
 Zapach: bezzapachowy
 Ilość listków w opakowaniu: 5000 szt.

15. Czyściwo przemysłowe
Właściwości: 

 Zastosowanie: szyby, powierzchnie szklane
 Właściwości: chłonne, niepylące, nie rozpada się przy kontakcie z wodą
 Ilość warstw: 2
 Długość wstęgi: 300 m
 Szerokość wstęgi: 21 cm
 Gramatura: 40 g/m2

16. Nakładka mop klipsowy
Zastosowanie: na mokro, do doczyszczania, higieny szpitalnej
Materiał: 
80% mikrowłókno
20% bawełna
jako podszewka materiał całkowicie odporny na przecieranie oraz wodoodporny
Wykonanie:
mop szyty
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pętelka zamknięta, skręcona
wysokość pętelki
12 rzędów – 10 mm
2 rzędy – 30 mm
Temp. Prania:
do 95 stopni C
Ilość prań:
do 700 cykli
Barwa:
ciemnoszara
Kurczliwość:
ok. 3%
Chłonność:
ok. 280 ml
Pozostałe:
pracuje w zakresie PH 4<10,5
kodowanie stref sprzątania – wszyte 4 kolorowe paski
Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej  
i elektronicznej jednocześnie:
etykieta oferowanego preparatu

17. Nakładka mop z microfibry
Zastosowanie:  do profesjonalnego użytku, wytrzymała i skuteczna, przeznaczona  
do  sprzątania  na  sucho  i  mokro,  posiada  specjalny  system  wchłaniania  i 
utrzymywania wody
Materiał: 
microfibre loop Microblue
jako podszewka materiał całkowicie odporny na przecieranie oraz wodoodporny
Wymiar i system, wyposażenie:
40 cm
do stelaży kieszeniowych i/lub typu klips
2xkieszenie z odpływami, 2xklipsy z oczkami stal nierdzewna, 4xkolorowe lamówki
Temp. Prania:
do 95 stopni C
Barwa:
niebieska
Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej  
i elektronicznej jednocześnie:

 etykieta oferowanego preparatu

18. Mata wejściowa
Zastosowanie:  uniwersalna  mata  do  obszarów  przejściowych,  wysoki  poziom 
usuwania zanieczyszczeń i wilgoci, odporna na promienie UV i temperatury od 0 do 
60 stopni C
Materiał: 
100% włókna polipropylenowe
powierzchnia zdrapująca brud
Barwa:
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czarny/stalowy
Pozostałe:
dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach bieżących 
w cenę wliczone okrawędziowanie
Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej  
i elektronicznej jednocześnie:

 etykieta oferowanego preparatu

19. Mata wejściowa z mikrofibry
Zastosowanie:  wielofunkcyjna mata wejściowa, higieniczna i łatwa w czyszczeniu  
z możliwością prania w temp. 30 stopni C, odporna na promienie UV i temperatury 
od 0do 60 stopni C
Materiał: 
mikrofibra
powierzchnia zdrapująca brud
szybkie schnięcie
zdolność absorbowania wody
Barwa:
czarny
Pozostałe:
dostępna w standardowych wymiarach oraz w metrach bieżących 
w cenę wliczone okrawędziowanie
Dokumenty wymagane, które należy dołączyć do oferty w wersji papierowej  
i elektronicznej jednocześnie:

 etykieta oferowanego preparatu
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