
 
Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy 

Grupa 1 - Koncentraty. Oferent którego oferta zostanie wybrana dostarczy i zamontuje urządzenia mechaniczno-hydrauliczne dozujące wodę i środek,  na czas 

trwania umowy dotyczy poz.  11 i 12. W rubryce „ilość” Zamawiający podaje przybliżone ilości roztworu roboczego na okres jednego roku. 
Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość 

Roztworu 
roboczeg 

Cena  jedn. 
netto.100L 
rozt. rob. 

% VAT Cena  jedn. 
brutto.100L rozt. 

rob. 

Wartość netto 
rozt. rob 

Wartość brutto 
rozt. rob. 

 Nazwa własna , 
opakowanie ,stęż. 

rozt.w. rob. % 

Cena jedn.  netto i brutto 
koncentratu / ilość koncentratu 

kg / L 

1 Środek do mycia i konserwacji podłóg 
przeznaczony do mycia ręcznego, 
silnie/bardzo zabrudzonych powierzchni, 
zapewniający dobry efekt myjący, bezsmugowy, 
neutralny dla mytych powierzchni. 
Niskopieniący, szybko usuwający  
zanieczyszczenia   i  pozostawiający  
przyjemną  woń.  Neutralny  chemicznie ph ok. 
8. Koncentrat  do  rozcieńczenia.  Opakowanie  
min. 5L max. 10L. z urządzeniem  dozującym 
nakręcanym  na kanister (pompką). 

L 45000        

2 Puste opakowania na w/w środek oznakowane 
trwałym, odpornym na zmywanie nadrukiem z 
nazwą środka i producenta, butelki ze 
spryskiwaczem (dysza – atomizer), o poj.0,5- 1l 

szt 40        

3 Środek do mycia powierzchni: (szyby, 
powierzchnie szklane), wydajny, 
szybkoschnący, nie pozostawiający smug, 
przeznaczony do mycia ręcznego silnie/bardzo 
zabrudzonych powierzchni. Opakowanie  min. 
5L max. 10L. z urządzeniem  dozującym 
nakręcanym  na kanister (pompką). 

L 15000        

4 Puste opakowania na w/w środek oznakowane 
trwałym, odpornym na zmywanie nadrukiem 
z nazwą środka i producenta, butelki ze 
spryskiwaczem (dysza – atomizer), o poj.0,5- 1l 

szt 40        

5 Środek do pielęgnacji i mycia powierzchni 
(mebli, blatów, wszelkiego rodzaju wyposażenia 
z tworzyw sztucznych) przeznaczony do mycia 
ręcznego. Opakowanie  min. 5L max. 10L. z 
urządzeniem  dozującym nakręcanym  na 
kanister (pompką). 

L 40000        

6 Puste opakowania na w/w środek oznakowane 
trwałym, odpornym na zmywanie nadrukiem  
z nazwą środka i producenta, butelki ze 
spryskiwaczem (dysza – atomizer), o poj.0,5- 1l 

szt 40        

7 Środek do mycia powierzchni sanitarnych, Do 
utrzymania czystości wszystkich powierzchni  
i  przedmiotów sanitarnych odpornych na 

L 80000        



działanie kwasów. Skutecznie usuwający 
kamień, rdze, pozostałości mydła oraz tłuste 
zabrudzenia. Zalecany do mycia umywalek, 
muszli klozetowych, pisuarów, kabin 
prysznicowych i armatury łazienkowej,  
a także elementów ze stali nierdzewnej  
i aluminium. Zapewniający doskonałą czystość, 
pozostawiając przyjemny zapach. Nie niszczący 
czyszczonych powierzchni. Przeznaczony do 
mycia ręcznego silnie zabrudzonych 
powierzchni. Opakowanie  min. 5L max. 10L. z 
urządzeniem  dozującym nakręcanym  na 
kanister (pompka). 

8 Puste opakowania na w/w środek oznakowane 
trwałym, odpornym na zmywanie nadrukiem z 
nazwą środka i producenta, butelki ze 
spryskiwaczem (dysza – atomizer), o poj.0,5- 1l 

szt 40        

9 Preparat do gruntownego maszynowego 
czyszczenia podłóg. Opakowanie  min. 5L max. 
10L. 

L 1000        

10 Powłoka akrylowa do podłóg odporna na 
działanie środków dezynfekcyjnych. 
Opakowanie  min. 5L max. 10L. 

L 30        

11 Płynny preparat do maszynowego mycia   
i dezynfekcji naczyń odpornych na działanie 
alkaliów w tym pojemników z tworzyw 
sztucznych opakowanie jednostkowe poj. max 
20L 

L 150000        

12 Płynny preparat nabłyszczający do płukania 
naczyń opakowanie jednostkowe poj. max 20L 

L 300000        

13 Dzierżawa urządzeń mechaniczno-
hydraulicznych dozujących  wodę i środek szt. 2 

mies 12        

Wartość razem: 
  

 
 

   

Słownie: wartość netto..............................................................................................wartość brutto............................................................................................... 

 
Grupa 2 - Środki czystości. 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość  Cena jedn. netto  
%VAT 

Cena jedn. 
brutto  

Wartość netto  Wartość brutto  Nazwa handlowa / opakowanie 

1 Mleczko do czyszczenia przeznaczone do  
czyszczenia  różnych  powierzchni, np. wanien, 
umywalek, muszli  klozetowych, kuchenek 
gazowych. Usuwający tłuste plamy zabrudzenia, 
naloty  z kamienia i rdzy, pH 7,0-10,5. Gęstość 
ok. 1,24 g/cm3.  max a’1L 

L 300       



2 Środek o konsystencji żelu do czyszczenia 
urządzeń sanitarnych w toaletach max a'1L 

L 600       

3 Preparat do udrażniania rur kanalizacyjnych   
w granulkach max a'1kg) 

kg 60       

4 Płyn do naczyń o  lekkiej,  żelowej  konsystencji,  
o  silnym  działaniu rozpuszczającym  tłuszcze. 
Skuteczny i wydajny, łagodny  dla  skóry dłoni 
pH ok 7. Opakowanie  max a’1L 

L 1400       

5 Mydło w płynie o dobrych właściwościach 
myjących, wydajne, o konsystencji mlecznej 
emulsji, nie zawierające środków barwiących 
 o przyjemnym zapachu, przeznaczone do 
codziennego mycia rąk max a’5L 

L 2000       

6 Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk max 
a’0,5 kg, 

op 10       

7 Pasta do szorowania, waga min. 250g, 
usuwająca mocne zabrudzenia na 
powierzchniach (typu ,,Sama” lub równoważna)  

szt 200       

8 Proszek do prania odzieży kolorowej w pralce 
automatycznej max a'5kg  kg 20       

Wartość razem:       
Słownie: wartość netto..............................................................................................wartość brutto............................................................................................... 

Grupa 3 – Ręczniki papierowe i worki  na odpady - worki  na odpady jednorazowego użytku z folii polietylenowej, nieprzezroczyste, wytrzymałe (LD – 

oznakowane na opakowaniu zbiorczym lub jednostkowym), odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych 
l.p Nazwa artykułu J.m Ilość  Cena jedn. netto  %VAT Cena jedn. 

brutto  
Wartość netto  Wartość brutto  Nazwa handlowa / opakowanie 

1 Ręcznik dwuwarstwowy  celulozowy, 
perforowany, rolka, waga min. 1,20kg (biały), 
średnica 18-19cm, wysokość walca 19-20cm 
zawartość celulozy 100% nawój min 165 mb 

szt 4500       

2 Ręcznik papierowy makulaturowy, 
jednowarstwowy, biały, niepylący, bezwonny, 
rolka waga min. 0,8kg 

szt 3000       

3 Ręcznik  mini  jednowarstwowy, makulaturowy,  
stopień  bieli min 65%,  gramatura  38g/m2, 
wysokość 19-20 cm,  długość  min  60m,  waga  
min  430g 

szt 1500       

4 Papier toaletowy z rolką, waga min. 0,075kg, 
makulaturowy, jednowarstwowy 

rol 6500       

5 Papier toaletowy z rolką,  waga 400 – 500g, 
średnica 18-19cm, wysokość walca 9cm   
makulaturowy, jednowarstwowy 

rol 4000       



6 

Worek foliowy czarny-35 L  a’50 szt. rol 2600       

7 Worek foliowy czerwony-35 L  a’50 szt. rol 700       

8 Worek foliowy czarny-120 L  a’25 szt. rol 1500       

9 Worek foliowy czerwony-120 L  a’25 szt. rol 900       

10 Worek foliowy żółty -120 L  a’25 szt. rol. 40       

Wartość razem:       
Słownie: wartość netto..............................................................................................wartość brutto............................................................................................... 

Grupa 4 – sprzęt do mycia i utrzymania czystości.  

W przypadku wątpliwości Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zażądania próbek asortymentu:  

 jedna nakładka  do  mopa (poz. 2) -  będzie  ona służyć jako  wzór porównawczy podczas przyjmowania  dostaw;  

 jeden komplet: uchwyt do  mopa  i 1 kij do mopa (poz. 1) -  będzie  on służyć jako  wzór porównawczy podczas przyjmowania  dostaw. 
 

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość  Cena jedn. netto  %VAT Cena jedn. 
brutto  

Wartość netto  Wartość brutto  Nazwa handlowa / opakowanie 

1 Mop kompletny do sprzątania zawierający kij 
aluminiowy i stelaż. 
Stelaż o:  
- dł. 40cm na 11cm (+/2cm), 
- waga - 500g(+/-60g) 
- uchwyt magnesowy, 
- wykonany  z  utwardzonego  tworzywa      
sztucznego,  
-przeznaczony  do nakładek 40 cm, 
-  mocowany  do  kija  za  pomocą  śruby,  
- ruchomy, dwustopniowy przegub, 
umożliwiający prace na powierzchniach 
poziomych i pionowych.  
Kij kompatybilny z uchwytem  do  mopa:  
- wykonany  z aluminium,  
- końcówka  z  tworzywa  sztucznego  z  
otworem  umożliwiającym  zawieszenie  kija  na 
haczyku,  
 - długość  min 1400mm.    

szt 15       

2 Nakładka  do  mopa  kompatybilna  z uchwytem: 
- 2 kieszenie  do  mocowania  nakładki  
- wymiary wewnętrzne kieszeni:  
głębokość -65mm (+/- 10mm), 
szerokość -120mm (+/- 5mm), 
 - skład  bawełna min 100%  
 - odporność  na temperaturę  prania min 95°C, 
 - długość - 430 mm (+/-  10%) 
- szerokość  - 145mm (+/- 10mm) 
- waga 160g,(+/-20g) 
-wewnątrz nakładki pętelki, na obrzeżach 

szt 400       



nakładki frędzle . 

3 Zmiotka z szufelką kpl 20       

4 Szczotka z kijem PCV wkręcanym kpl 24       

5 Zestaw do WC (szczotka z pojemnikiem) kpl 50       

6 Kosz uchylny 25L szt 30       

7 Kosz z pedałem okrągły 15L szt 30       

8 Pad czarny, czerwony, żółty do maszyny 
czyszczącej 17'' 

szt 30       

9 Ścierka do sprzątania kolorowa a'3szt w różnych 
kolorach 

op 6000       

10 Zmywak kuchenny gąbka o wymiarach min. 
9x6x3cm 

szt 6000       

11 Zmywak siateczka metalowy (druciak) waga min. 
40g 

szt 500       

12 Dozownik do mydła łokciowy, z ramieniem o poj. 
0,5-1L typ Dermados lub równoważne 
przeznaczony  do  wymiennych  butelek. 

szt 20       

13 Pojemnik/podajnik  na papier toaletowy, 
wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Wytrzymały, trwały i łatwy w użytkowaniu. 
Niezbędny w sanitariatach obiektów 
użyteczności publicznej o dużym natężeniu 
ruchu. Wyposażony w grzebień skutecznie 
odcinający papier. Okienko kontrolne (wizjer) 
informuje o ilości papieru. Pokrywa zamykana na 
kluczyk. Wielkość rolki  średnica 18-19cm, 
wysokość walca 9cm    

szt 10       

Wartość razem:       

 

Słownie: wartość netto..............................................................................................wartość brutto............................................................................................... 

Grupa 5 - Naczynia i opakowania jednorazowego użytku. Środki do higieny osobistej pacjentów. Poz. 1-9, 11-12 i 15 wykonane z materiałów 
dopuszczonych do kontaktu z żywnością. W pozycjach od 1 do 8 dopuszcza się podanie cen jednostkowych za opakowanie 100szt.  

Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość  Cena jedn. netto  %VAT Cena jedn. 
brutto  

Wartość netto  Wartość brutto  Nazwa handlowa / opakowanie 

1 Kubek j.u. do zimnych napojów o poj. 0,5L szt 1000       
2 Kubek j.u. do gorących napojów o poj. 0,2L -  

0,25L 
szt 10000       

3 Miska/flaczarka j.u. z uszkami do gorących 
potraw o poj. 0,5L 

szt 9000       

4 Talerz j.u. z do gorących potraw o średnica min. 
20cm 

szt 5000       

5 Łyżka j.u. mała szt 500       
6 Łyżka j.u. duża szt 6000       
7 Widelec j.u. duży szt 2000       



8 Nóż j.u. duży szt 100       
9 Papier biały półpergamin min 35cm x 50cm kg 100       
10 Serwetki gastronomiczne pojedyncze min 15cm 

x 15cm a’ max. 500szt 
op 50       

11 Torebki foliowe do żywności HDPE min 26cm x 
35cm, a'1000szt 

op 40       

12 Torebki (worki) foliowe pe do mięsa, grube (folia 
0,12), min 60cm x 90cm  

kg 50       

13 Gumka recepturka kg 3       
14 Etykieta cenowa samoprzylepna bez nadruku 

rozmiar ok. 28mm x 40mm, różne kolory 
rol 250       

15 Folia aluminiowa 30cm / 150m rol 15       
16 Gąbka do kąpieli o wymiarach min 4x8x12 cm  szt 600       
17 Szampon do mycia włosów dla dorosłych max 

a'1L 
L 25       

18 Odświeżacz powietrza o poj. max 400ml (spray)  L 150       
19 Maszynka do golenia twarzy jednorazowa z min. 

2 ostrzami 
szt 1400       

20 Pianka do golenia dla mężczyzn do skóry 
wrażliwej a'200-300ml 

L 7       

Wartość razem:       

 

Słownie: wartość netto..............................................................................................wartość brutto............................................................................................... 

Grupa 6 – Ręczniki papierowe i dzierżawa podajników 
Lp. Nazwa artykułu J.m. Ilość  Cena jedn. netto  %VAT Cena jedn. 

brutto  
Wartość netto  Wartość brutto  Nazwa handlowa / opakowanie 

1 Ręcznik papierowy o specjalnie naciętej gilzie, 
umożliwiającej łatwe dozowanie ręcznika od 
środka. Kolor biały (nasycenie bieli min 75%), 
makulaturowy, tłoczony, długość rolki min. 
300mb, wysokość rolki 19-20cm, średnica rolki 
19-20cm, liczba odcinków w rolce 800-900szt, 
waga rolki min. 1500g+-2%. Ręcznik 
dopuszczony do kontaktu z żywnością. 
Kompatybilny z podajnikiem z poz. 2. 

szt 400       

2 Naścienny podajnik do ręczników papierowych 
centralnie dozowanych, wykonany z pliwęglanu i 
ABS. Podajnik o wymiarach 31x25,2x24cm 
umożliwiający założenie ręcznika z poz. 1. 
Podajnik wyposażony w okienko pozwalające na 
kontrolę ilości wkładu. Konstrukcja podajnika 
pozwalająca na dozowanie każdorazowo 
równych odcinków ręcznika o wymiarach 
18,8x35cm. Wykonawca wyposaży 

mies 12       



Zamawiającego w 30szt wyżej opisanych 
podajników na okres obowiązywania umowy za 
które Zamawiający zapłaci czynsz dzierżawny w 
cyklach miesięcznych. Podajniki dostarczone 

Zamawiającemu w dzierżawę stanowią własność 
Wykonawcy i zostaną zwrócony Wykonawcy po 
wygaśnięciu umowy w terminie do 30 dni. 

Wartość razem    
 

Słownie: wartość netto..............................................................................................wartość brutto............................................................................................... 

Data.......................................................... 
 
 
 
            pieczęć i podpis oferenta........................................................................ 


