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Załącznik nr 4 do SIWZ   

 

UMOWA NR .............. 

 
zawarta w dniu ……………….r. pomiędzy Powiatem Myśliborskim...................................w 

imieniu którego działa …………………………………………………………………......... 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”  

a  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………. 

Regon …………………………….. NIP ………………………………… 

Zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:  

1. …………………………………………………...  

2. ……………………………………………….…..  

 

Została zawarta umowa następującej treści:  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych na 

podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 

2015 poz. 2164 ze zm.). 

 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania  

pn.: „Zakup i dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-

sanitarnych do jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego na rok 2017 przedmiotem 

którego jest dostarczenie Zamawiającemu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 

na własny koszt i ryzyko chemii gospodarczej i profesjonalnej oraz artykułów higieniczno-

sanitarnych, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 1 (CENNIK) do 

niniejszej umowy. 

2. Ilości podane w załączniku nr 1 (CENNIK) do niniejszej umowy są szacunkowe i mogą 

ulec zmniejszeniu do 30% w granicach ilości podanej w stosunku do każdej pozycji 

asortymentu. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

3. Kody CPV  

39800000-0 Środki czyszczące i polerujące 

33700000-7 Preparaty do pielęgnacji ciała 

39200000-4 Wyposażenie domowe 

 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 

2017 roku.  

2. Towar wymieniony w załączniku nr 1 (CENNIK) do niniejszej umowy będzie 

dostarczany na własny koszt i ryzyko Wykonawcy w oryginalnych opakowaniach 

zachowanym terminem przydatności do użycia wynoszący minimum 6 miesięczny termin 

ważności licząc od dnia dostawy. 
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3. Artykuły chemiczne dostarczone w oryginalnych opakowaniach, muszą mieć na 

opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, 

termin przydatności lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta oraz inne 

oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów wytwarzanych zgodnie z 

Polskimi Normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do obrotu, świadectwami 

jakości zdrowotnej, orzeczeniami jakościowymi wydanymi przez PZH. 

5. Dostawy będą realizowane częściowo co dwa miesiące, transportem samochodowym 

w ilościach zadeklarowanych przez zamawiającego, pisemnie w zamówieniu 

zbiorczym, zawierającym rozpisane zapotrzebowanie dla danych jednostek 

organizacyjnych osobno. 
6. Realizacja zamówienia w dni robocze do 10 dni od zadysponowania przez 

Zamawiającego, uzgodniona na dzień i godzinę dostawy, telefonicznie z każdą jednostką 

organizacyjną osobno. 

7. Przyjęcie zapotrzebowania do realizacji wykonawca potwierdzi niezwłocznie w formie 

pisemnej: faks, email. 

8. Miejscem dostawy będzie ……………………………. Potwierdzeniem dostarczenia  

i odbioru towaru będzie WZ podpisane przez obie strony. 

9. Zamawiający może zmienić lub wycofać zamówienie nie później niż do godz. 15:00 

następnego dnia, po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przez wykonawcę przyjęcia 

zamówienia do realizacji. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów transportem własnym lub przez 

wynajętego do tego celu przewoźnika na własny koszt i ryzyko.  

11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w opakowaniach oraz transportem 

zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonych artykułów przed 

czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem itp.  

12. Wszystkie oferowane produkty, będące substancjami niebezpiecznymi lub preparatami 

chemicznymi oznakowanymi znakiem szkodliwości, muszą posiadać aktualne karty 

charakterystyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania umowy, na każdorazowe 

wezwanie zamawiającego, do dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy szacowane jest na 

kwotę do ……………………………… (słownie:………………………................00/100). 

2. Należność za usługi wykonane na podstawie danego zamówienia określona zostanie w 

oparciu o ceny wskazane w załączniku nr 1 (CENNIK) do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę VAT w dniu dokonania dostawy. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie ……. dni licząc od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

5. Dane faktury VAT:  

Nabywca: Powiat Myśliborski, ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz, NIP 597-16-28-152. 

Odbiorca: ………………………………………………………………………………….. 

6. Płatnikiem faktur oraz realizatorem umowy będzie ……………………………………….. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela 12 – miesięcznej gwarancji jakości dostarczonych 

towarów. Termin gwarancji jakości dostarczonych towarów rozpoczyna bieg od dnia 

wydania towaru Zamawiającemu. 
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2. Reklamacje ilościowe (zgodność dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami) 

Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy pisemnie w terminie nie później niż 7 dni od 

daty odbioru asortymentu. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację w 

terminie 1 dnia od jej otrzymania pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.  

3. Reklamacje jakościowe Zamawiający jest zobligowany do zgłoszenia Wykonawcy w 

terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady towaru, pisemnie wraz z udokumentowaniem 

stwierdzonej wady. Wykonawca natomiast zobligowany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 1 dnia od 

daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 1 dnia jest uważany za uznanie przez 

Wykonawcę reklamacji i przyjęciem zobowiązania do wymiany wadliwej partii towaru w 

terminie 3 dni na wolny od wad. W przypadku nie dokonania wymiany Zamawiający 

uprawniony będzie do zastosowania sankcji z § 6. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar dopuszczony do obrotu na terenie Polski 

oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty lub atesty. Wykonawca 

bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność w zakresie zgodności towaru z powyższymi 

wymogami. 

5. Wykonawca udziela rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. W razie niewykonania 

lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z udzielonej 

gwarancji lub rękojmi Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia ich wykonania 

osobom trzecim na koszt Wykonawcy tzn. zakupić na koszt i ryzyko Wykonawcy towar 

wolny od wad  w miejsce towaru wadliwego. 

 

§ 5 

1. Za dzień wydania towaru zamawiającemu uważa się dzień w którym towary zostały 

odebrane przez Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z przedmiotem 

zamówienia lub widocznych wad jakościowych towaru (np. ubytki, uszkodzone 

opakowania itp.) towar nie zostanie odebrany. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 3 dni, od dnia nieodebrania towaru z w/w przyczyn 

stosownie dostarczyć towar zgodnie ze złożonym zamówieniem lub dostarczyć towar 

wolny od wad.  

3. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu; 

1) w przypadku opóźnienia - niezależnie od jego przyczyn - Wykonawcy w wykonaniu 

konkretnej dostawy, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6 umowy wykonawca 

obowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz zamawiającego w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień w którym 

nastąpiło opóźnienie. 

2) w sytuacji nienależytego wykonania umowy innego niż opóźnienie, Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 100% wartości brutto wadliwych towarów. 

3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od całości umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje od wykonawcy kara umowna w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

4) w przypadku niewykonania całości dostaw Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wartości wynagrodzenia o którym 

mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych w przypadku zwłoki Zamawiający będzie wymagał: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) za każdy następny dzień – odpowiednio w tych dniach. 



 4 

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

 

§ 7 

1. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego kary umownej oraz odszkodowania.  

2. Kary umowne są niezależne od siebie i się kumulują. Kara umowna za zwłokę nie może 

przekraczać wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy. 

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 3 ust. 1 umowy, bez konieczności wcześniejszego wezwania do zapłaty 

tej kary lub Wykonawca zapłaci należną karę w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty. 

 

§ 8 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody osób trzecich powstałe  

w związku z wykonywaniem robót objętych umową na zasadzie ryzyka. 

 

§ 9 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub odstąpić od umowy 

w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od 

daty zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek: 

1) zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca przedłożył 

Zamawiającemu zgłoszenie swej upadłości, 

2) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia, 

3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie 

się swojego majątku na rzecz wierzycieli, 

4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nienadających się do usunięcia, 

5) w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie nie narusza prawa do naliczenia kar umownych. 

4. W przypadku likwidacji jednostki umowa wygasa bez żadnych roszczeń 

odszkodowawczych, przy czym wygaśnięcie umowy nie może nastąpić wcześniej 

aniżeli 31 maja 2017 r. 
 

§ 10 

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o:  

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, 

f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy, 
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g) zmianie adresu pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną niepodjętą w terminie, 

dwukrotnie awizowaną korespondencję kierowaną na adres wskazany w umowie 

 

 

§ 11 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia ze strony 

Wykonawcy jest ………………………………………..,nr tel. …………………………… 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia ze strony 

Zamawiającego ………………………………………..,nr tel. …………………………… 

 

§ 12 

1. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem, nieważności. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy PZP. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy wraz z załącznikiem 

określonym w § 1 niniejszej umowy. 

6. Umowę wraz z załącznikiem sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy 

dla Zamawiającego o raz jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik 1 do umowy 

CENNIK 
 

L.p. ASORTYMENT Kod CPV 
Jedn. 

miary 

Cena jedn. 

Brutto 

1 Chusteczki mokre do pielęgnacji dzieci min. 72 szt. w op. 33760000-5 Op.  

2 
Chusteczki typu TOPZ higieniczne w kartoniku, białe, 2-warstwowe, wymiar 20cmx20cm, 

100% celuloza – wyciągane, min. 100 szt. lub równoważne 
33760000-5 Op.  

4 
Papier toaletowy typu  GARCHEM  szary typu JUMBO, Śr. ok. 23cm., dł. ok. 150cm, lub 

równoważny 
33760000-5 Szt.  

5 Papier toaletowy makulaturowy typu GARCHEM, mała rolka min. 28 mb lub równoważny 33760000-5 Rolka  

6 Papier toaletowy typu MAXI WAH  - op. 8 szt. 33760000-5 Op.  

7 
Papier toaletowy typu MERIDA JUMBO biały rolki, średnica 19 cm, długość  min.220 m 

– op. 12 szt. lub równoważny 
33760000-5 Op.  

8 
Papier toaletowy szary typu KATRIN BASIC GIGANT 250M śr. Rolki 23 cm -6 rolek /op 

lub równoważny 
33760000-5 Op.  

9 Papier toaletowy typu SAGA 250m-6 rolek/op lub równoważny 33760000-5 Op.  

10 Papier toaletowy, biały, mała rolka , min. 180 listków, długość rolki min,. 19m – op. 8 szt. 33760000-5 Op.  

11 
Papier toaletowy, szary 1 warstwowy, o średnicy 19cm-220m, typu  MERIDA lub 

równoważny. 
33760000-5 Rolka  

12 Patyczki do uszu ( bezpieczne)   70szt 33141118-0 Op.  

13 Patyczki higieniczne w pudełku typu BELLA COTTON lub równoważne, min.200 szt. 33141118-0 Op.  

14 Płatki kosmetyczne  50szt 33711410-4 Op.  

15 
Ręcznik typu ALMUSSO papierowy Giant XXL, rolka to odpowiednik 12 tradycyjnych 

rolek lub równoważny 
33760000-5 Szt.  

16 
Ręcznik kuchenny/ Rolka biała 2-warstwowa celulozowa min. 12 mb na rolce typu 

CLIVER lub równoważna 
33760000-5 Szt.  

17 Ręcznik papierowy ,makulaturowy, wykonany z celulozy min130m 33760000-5 Rolka  

18 
Ręcznik składany „gofrowany”  Z-Z zielony makulaturowy typu  GARCHEM lub 

równoważny. Wymiar listka ok. 23x25 cm. Pakowane po 4000 listków/karton 
33760000-5 Karton  

19 Ręcznik składany ZZ biały typu  ECO OPTIMUM - 4000 listów/ karton/ lub równoważny 33760000-5 karton  

20 
Serwetki gastronomiczne typu AHA gładkie 15x15 białe, opakowanie – 500 szt. lub 

równoważne. 
33760000-5 Op.  

21 Serwetki składane 20A 33760000-5 Op  

22 
Ściereczka domowa do kurzu. Są łatwe do wypłukiwania, można je prać w pralce w 

temperaturze 60°C. W opakowaniu 3 szt. ściereczek  w rozmiarze 38x40 cm. 
39514200-0 Op.  

23 Ściereczki do naczyń. W opakowaniu 5 szt. ściereczek w rozmiarze 33x35 cm 39514200-0 Op.  

24 
Ściereczki OSTRE, bawełniane, usztywniane żywicą, służące do zmywania naczyń, 

opakowanie 5 szt. 
39514200-0 Op.  

25 Ścierka do podłogi bawełniana 50 x 60 39514200-0 Szt.  

26 Ścierka podłogowa pomarańczowa 50 x 58 cm typu YORK lub równoważna 39514200-0 Szt.  

27 
Ścierka tetrowa biała doskonale nadaje się do wycierania na sucho oraz zmywania na 

mokro wszelkich powierzchni (tj. szkło, drewno, tworzywo, itp.), 60x80cm. 
39514200-0 Szt.  

28 Ścierka z mikrowłókna 30 x 30 cm 39514200-0 Szt.  

29 Ścierka z mikrowłókna 76 x 58cm 39514200-0 Szt.  

30 Ścierki do podłóg wiskozowe. Rozmiar 80x60 cm 39514200-0 Szt.  

31 
Uchwyt na papier toaletowy, Materiał: drut chromowany. Montaż: Wiszący na 

przyssawkach, Wymiary: 15x12cm 
30195800-0 Szt.  

32 Uchwyt na papier toaletowy, Materiał: tworzywo sztuczne, zwykły bez osłony 30195800-0 Szt.  

33 
Mleczko typu LUDWIK czyszczące do stali nierdzewnej i chromowanej, poj. 300 ml lub 

równoważne 
39830000-9 Szt.  

34 
 Płyn do mycia szyb i luster GIGUŚ z rozpylaczem, poj.750 ml , Antypara, lub 

równoważny. 
39830000-9 Szt.  

35 

Alkaliczny preparat przeznaczony do maszynowego mycia naczyń HENDI lub 

równoważny. Jest płynnym preparatem do maszynowego mycia naczyń, szkła, sztućców, 

porcelany szczególnie Preparat można stosować do mycia naczyń wykonanych z 

ornaminy/melaminy, Preparat nie zawiera chloru i fosforanów, waga 12kg   

39822000-0 Szt.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/platki-bawelniane-3171/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/scierki-4918/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/scierki-4918/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/scierki-4918/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/scierki-4918/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/scierki-4918/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/scierki-4918/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/scierki-4918/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/scierki-4918/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/scierki-4918/
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36 Płyn typu Clinex Delos shine do pelegnacji mebli 1l lub równoważny 39830000-9 Szt.  

37 
Płyn typu DIMER aktywna piana do usuwania ciężkich zabrudzeń bez fosforanów lub 

równoważny. Waga 2kg lub równoważna. 
39820000-6 Szt.  

38 
Mleczko czyszcząco-dezynfekujące do powierzchni sanitarnych, kuchennych, zawierający 

system wybielający typu Cif  poj. 750 ml lub równoważne. 
39830000-9 Szt.  

39 Nabłyszcz do zmywarek przemysłowych poj. min 10 l 39831210-1 Szt.  

41 
Pasta BHP typu SOLVIC, lub równoważna do mycia rąk, detergentowo-mydlana z 

gliceryną, poj. 500 g 
39812000-7 Szt.  

42 
Pasta do butów w puszcze  typu BUWI lub równoważna, zawierająca wosk pszczeli, 

pojemność 50 ml. 
39812200-9 Szt.  

43 
Pasta do zębów typu COLONENT lub równoważna. Zawiera fluorek sodu: 1000 ppm, 

miętowy smak. Pojemność tubki 100 ml. 
39812000-7 Szt.  

44 
Płyn  typu VOIGT do pielęgnacji mebli, urządzeń biurowych lub równoważny, skład: 5% 

najonowane środki powierzchniowo-czynne, kompozycje zapachowe, poj. 1L 
39830000-9 Szt.  

45 
Płyn do czyszczenia tablic suchościeralnych, Usuwa ślady po markerze, smugi oraz 

przebarwienia powstałe w wyniku długotrwałego użytkowania tablicy, poj. 200 ml.  
39830000-9 Szt.  

46 Płyn do mycia kabin prysznicowych TYTAN lub równoważny, poj. 500g 39830000-9 Szt.  

47 Płyn do mycia łazienek typu TYTAN. Kamień i rdza lub równoważny 500 g w sprayu. 39830000-9 Szt.  

48 Płyn do mycia naczyń GIGUŚ lub równoważny, miętowy, poj. 5L 39832000-3 Szt.  

49 

Płyn do mycia naczyń typu LUDWIK lub równoważny. Skład: 5-15% anionowe środki 

powierzchniowo-czynne, < 5% atmosferyczne śr. pow.-czynne i niejonowe śr. pow.-

czynne, kompozycja zapachowa miętowa. Poj. 1 L 

39832000-3 Szt.  

50 

Płyn do mycia naczyń typu LUDWIK lub równoważny. Skład: 5-15% anionowe środki 

powierzchniowo-czynne, < 5% atmosferyczne śr. pow.-czynne i niejonowe śr. pow.-

czynne, kompozycja zapachowa miętowa. Poj. 5 L 

39832000-3 Szt.  

51 Płyn do mycia naczyń typu TANIUŚ lub równoważny, miętowy , poj, 500 ml. 39832000-3 Szt.  

52 Płyn do mycia naczyń, Balsam, typu GIGUŚ lub równoważny, miętowy, poj. 1L. 39832000-3 Szt.  

53 
Płyn do mycia powierzchni kuchennych  typu SIN-LUX lub równoważny z rozpylaczem 

do blatów, kuchenek, glazury i okapów, poj. 600 ml 
39830000-9 Szt.  

54 

Płyn do mycia szyb i innych szklanych powierzchni, typu SKRA lub równoważny z 

rozpylaczem. Skład: <5% anionowe środki powierzchniowo-czynne, kompozycja 

zapachowa, poj. 500 ml. 

39830000-9 Szt.  

55 Płyn do mycia szyb i luster typu GIGUŚ, poj. 5L , Antypara, lub równoważny. 39830000-9 Szt.  

56 
Płyn do mycia wszystkich powierzchni zmywalnych uniwersalny typu TYTAN lub 

równoważny, poj. 1L 
39830000-9 Szt.  

57 Płyn do zmywania naczyń przeznaczony do zmywarek przemysłowych min 10l 39831210-1 Szt.  

59 
Płyn koncentrat do mycia mebli( matowych i z połyskiem). Usuwający brud z powierzchni 

lakierowanych ,emaliowanych i ceramicznych. Pozostawia przyjemny zapach. 1 litrowy 
39830000-9 Szt.  

60 

Płyn nabłyszczacz  typu HENDI lub równoważny. Do polepszenia efektywności 

spłukiwania i nabłyszczania naczyń mytych maszynowo. Preparat działa bardzo dobrze w 

wodzie o wysokiej twardości i zapobiega powstawaniu osadów kamienia wodnego. Może 

być stosowany do wszystkich rodzajów szkła, porcelany i metali mytych maszynowo, 

waga 10kg 

39832000-3 Szt.  

61 
Płyn typu  FOSOL, preparat odrdzewiająco-odtłuszczający, niepalny, na bazie kwasu 

fosforowego i szczawiowego, poj. 500 ml. 
39831220-4 Szt.  

62 

Proszek do czyszczenia  typu ZO CYTRYNA – poniżej 5 % anionowe środki 

powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie aktywnego, tlenu, fosfoniany, 

związki wybielające na bazie aktywnego tlenu; kompozycję zapachową, Hexyl 

Cinnamal,Limonene, poj. 500 g., lub równoważny 

39820000-6 Szt.  

63 
Proszek do czyszczenia, usuwa tłuszcz i nadaje połysk bez zarysowań typu AJAX lub 

równoważny, poj. 500g stosowany w kuchni i łazience o zapachu cytrynowym 
39831220-4 Szt.  

64 Pasta typu SAMA 73 pasta do czyszczenia 250g lub równoważna 39812000-7 Szt.  

65 Sól do zmywarek o działaniu ochronnym pakowana po 1,5 kg. 39831200-8 Szt.  

66 Sól w pastylkach do kotłowni. 14400000-5 kg  

67 Spray do czyszczenia i pielęgnacji mebli typu SIDOLUX lub równoważny. Poj. 250 ml 39830000-9 Szt.  

68 Tabletki do zmywarek 39831210-1 Szt.  

69 

Zapas  do mycia szyb i innych szklanych powierzchni, typu SKRA lub równoważny z 

rozpylaczem. Skład: <5% anionowe środki powierzchniowo-czynne, kompozycja 

zapachowa, poj. 500 ml. 

39830000-9 Szt.  

70 Koncentrat do zmiękczania tkanin  typu Puro Fresh Summer poj. 20 litrów 39831000-6 Szt.  
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71 Koncentrat piorący  typu Puro Color Extra opak.15 kg 39831000-6 Szt.  

72 Koncentrat piorący  typu Signum Basic Whiteopak.15 kg 39831000-6 Op.  

73 Koncentrat piorący typu Puro Work opak. 15 kg 39831000-6 Szt.  

74 Odplamiacz do tkanin kolorowych Vanish lub równoważny, w płynie poj 2l 39831000-6 Szt.  

75 Odplamiacz do tkanin kolorowych Vanish lub równoważny, w proszku – poj. 500g 39831000-6 Szt.  

76 

Pasta automat komfort, koncentrat firmy POLLENA lub równoważna, odpowiednia dla 

różnego typu tkanin bawełnianych, lnianych i włókien syntetycznych. Połączenie alkali, 

fosforanów. Bezpieczna dla środowiska. 

39831000-6 Szt.  

77 
Płyn (koncentrat) do płukania tkanin, LENOR PERFUMELLE ELEGANTE lub 

równoważny, poj. 1,5L 
39831000-6 Szt.  

78 
Płyn do prania kolorowych i delikatnych tkanin w pralkach automatycznych oraz prania 

ręcznego KOKOSAL lub równoważny. Poj 1L 
39831000-6 Szt.  

79 Płyn typu Vanish do prania dywanów świeży poj. 500ml. 39831000-6 Szt.  

80 
Płyn typu Vanish,  wybielający do płukania firanek lub równoważny poj. 500 ml, nie 

zawiera chloru. 
39831000-6 Szt.  

81 

Płyn, Krochmal typu ŁUGA, który może być stosowany zarówno do krochmalenia 

ręcznego, jak i w pralkach automatycznych. Poprawia biel tkanin oraz ożywia kolory. 

Przeznaczony jest do krochmalenia tkanin: lnianych, bawełnianych oraz z domieszką 

tworzyw sztucznych, poj. 750 ml.   

39831000-6 Szt.  

82 
Pojemnik (dozownik) na mydło w pianie z tworzywa sztucznego (do którego pasują 

wkłady na mydło w pianie MERIDA DF3TS). 
39831000-6 Szt.  

83 
Proszek dezynfekujący do prania  typu CLOVIN II Septon 5kg (wiaderko) lub 

równoważny 
39831000-6 Szt.  

84 Proszek do prania białego E lub równoważny. Poj. 400 g 39831000-6 Szt.  

85 

Proszek do prania białego typu  REX lub równoważny. Skład: zeolity, anionowe i 

niejonowe środki powierzchniowo czynne, wybielacz na bazie tlenu, polikarboksylany, 

mydło, fosforaniany, enzymy, kompozycje zapachowe, wybielanie optyczne. Poj. 7 kg. 

39831000-6 Szt.  

86 

Proszek do prania kolor automat REX lub równoważny. Skład: zeolity, anionowe i 

niejonowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, mydło, fosforaniany, 

enzymy, kompozycje zapachowe. Poj. 7 kg 

39831000-6 Szt.  

87 Proszek do prania kolor DOSIA lub równoważny. Poj. 300 g. 39831000-6 Szt.  

88 
Sól do prania  firan i zasłon typu BRYLANTOWA lub równoważna. Do prania ręcznego 

oraz w pralkach automatycznych. Nie niszczy tkanin, nie zawiera chloru poj. 400 g 
39831000-6 Szt.  

89 Wybielacz typu  ACE płyn, cytrynowy, poj. 1L, lub równoważny 39831000-6 Szt.  

90 Balsam hipoalergiczny 200 ml 33700000-7 Op.  

91 Gąbka do kąpieli i masażu  33700000-7 Szt.  

92 Maszynki do golenia jednorazowe typu BIC lub równoważne 33721000-2 Szt.  

93 Grzebienie do czesania włosów z tworzywa sztucznego min. 15 cm 33711620-9 Szt.  

94 
Gumki do włosów klasyczne, zgrzewane: średnica bez rozciągania 4,5 cm, szerokość 0,3 

cm 
33711600-3 Szt.  

95 Krem BAMBINO 200ml Krem pielęgnacyjny z pantenolem dla dzieci i niemowląt 33700000-7 Szt.  

96 Krem do golenia typu POLLENA, poj. Min 65 ml 33118100-8 Szt.  

97 Krem NIVEA, op. min 150 ml 33700000-7 Szt.  

98 Krem pielęgnacyjny  typu ,,SUDOKREM"  op. 125g 33700000-7 Szt.  

99 Krem pielęgnacyjny typu ,,SUDOKREM" op. 400g 33700000-7 Szt.  

100 Mydelniczka plastikowa, dwuczłonowa, zamykana 44619000-2 Szt.  

101 
Mydło antybakteryjne CINDY lub równoważne, o neutralnym PH, łagodne dla skóry, 

zawiera komponęty chroniące skórę, poj. 5 L 
33741100-7 Szt.  

102 
Mydło szare w kostce firmy POLLENA, typu „Biały Jeleń” lub równoważne, produkt 

hipoalergiczny o wadze 200g 
33741100-7 Szt.  

103 
Mydło toaletowe w kostce wzbogacone o składniki natłuszczająco-nawilżające skórę z 

lanoliną o wadze 100g 
33741100-7 Szt.  

104 Mydło w pianie do dozowników Merida DF3TS lub równoważne 33741100-7 Szt.  

105 Mydło w pianie do dozowników MERIDA M10P,880 ml lub równoważne 33741100-7 Szt.  

106 Mydło w pianie do dozowników MERIDA M12P, 880 ml. Lub równoważne 33741100-7 Szt.  

107 Mydło w płynie dezynfekujące M6A MERIDA lub równoważne, poj. 2 L 33741100-7 Szt.  

108 Mydło w płynie do dozowników MERIDA M8P,880 ml lub równoważne 33741100-7 Szt.  
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109 
Mydło w płynie MERIDA DEA, poj 5L lub równoważne, zawiera pochodne lanoliny i 

inne substancje zapobiegające wysuszaniu skóry. 
33741100-7 Szt.  

110 
Mydło w płynie pH w zakresie od 7 do 9 oraz mające właściwości nawilżające i substancje 

pielęgnacyjne zapobiegające wysuszaniu skóry , w opakowaniach 5 litrowych 
33741100-7 Szt.  

111 Mydło w płynie z gliceryną, lanoliną, Wit. A,E,F i prowitaminami B5, pojemność 5 L 33741100-7 Szt.  

112 Mydło w płynie z pompką firmy POLLENA lub równoważne o poj. 500 ml. 33741100-7 Szt.  

113 Nożyczki do paznokci 39241200-5 Szt.  

114 Oliwka  typu Bambino lub równoważna, poj. 300 ml 33700000-7 Szt.  

115 Pianka do golenia poj. min. 200 ml 33311810-5 Szt.  

116 Spinki tradycyjne do włosów, długość 4,5 cm 39712100-7 Szt.  

117 Szampon + płyn do kąpieli Nivea 500ml 33711610-6 Szt.  

118 Szampon do mycia włosów ( różnego rodzaju) pojemność 1 L 33711610-6 Szt.  

119 
Szampon do mycia wszystkich rodzajów włosów typu FAMILIJNY lub równoważny, poj. 

500 ml 
33711610-6 Szt.  

120 Żel hipoalergiczny do ciała, poj. 250 ml 33700000-7 Szt.  

121 
Granulat do udrażniania rur typu KRET lub równoważny. Granulki zawierające aktywator 

aluminiowy powyżej 30% wodorotlenku sodu w opakowaniu 500g. 
39830000-9 Szt.  

122 

Komplet do WC GARCHEM o zapachu cytrynowym. Skład: >30% niejonowe środki 

powierzchniowo czynne, <5% fosforany. Waga 35 gr. (kostka + pojemnik) lub 

równoważny 

39811300-3 Szt.  

123 Kostka   typu BLUE do spłuczki podwójna 2x40g, lub równoważna 39811300-3 Szt.  

124 
Kostka DEZODEX do WC JOKER Anti-odor,. lub równoważna, waga 35g lub 

równoważna. 
39811300-3 Szt.  

125 Kostka do pisuarów, op. 3 szt. 39811300-3 Op.  

126 Odświeżacz powietrza typu  FRI stojący żelowy, poj 150g lub równoważny 39811100-1 Szt.  

127 
Odświeżacz powietrza typu FRI w aerozolu, neutralizuje nieprzyjemne zapachy i odświeża 

powietrze 330 ml, różne zapachy lub równoważny 
39811100-1 Szt.  

128 Płyn do udrażniania rur typu KRET lub równoważny, poj 500 ml. 39830000-9 Szt.  

129 

Płyn do WC typu HEROS lub równoważny. Skuteczny w usuwaniu kamienia i rdzy z 

muszli klozetowych, umywalek, powierzchni chromowanych armatury łazienkowej i 

kuchennej, glazury podłogowej i ściennej. Skład:  duże ilości aktywnego, kwaśnego 

składnika, poj. 5L 

39830000-9 Szt.  

130 Płyn do WC typu TYTAN, poj. 5 L lub równoważny 39830000-9 Szt.  

131 Płyn do WC typu TYTAN, poj. 750ml. lub równoważny 39830000-9 Szt.  

132 Preparat do szamb i kanalizacji, op. min. 1 kg 39830000-9 Op.  

133 

Skoncentrowany środek do mycia i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń sanitarnych, 

usuwający rdzę kamień wodny, osady wapienne i urynowe, resztki mydła. Do mycia 

muszli klozetowych, umywalek oraz do czyszczenia przedmiotów chromowanych i 

przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej - opakowanie 1 L 

39830000-9 Op.  

134 Żel dezynfekująco-myjący do WC typu DOMESTOS lub równoważny, poj. 1,25L 39830000-9 Szt.  

135 Żel dezynfekująco-myjący do WC typu DOMESTOS lub równoważny, poj. 5L 39830000-9 Szt.  

136 Żel do mycia WC poj. 750 ml 39830000-9 Szt.  

137 Żel do mycia WC, umywalek typu MORS lub równoważny, poj. 750 ml. 39830000-9 Szt.  

138 
PŁYN UNIWERSALNY  typu CIF - floral fiesta lub równoważny do mycia zmywalnych 

powierzchni np. podłóg, ścian, glazury, poj. 1 L 
39831300-9 Szt.  

139 Płyn typu Ajax lub równoważny – płyn uniwersalny 5 L 39831300-9 Szt.  

140 Płyn typu Cilit Bang (kamień i trudne zabrudzenia) lub równoważny, poj. 750 ml 39830000-9 Szt.  

141 
Ekologiczna, samopołyskowa, emulsyjna pasta wodna do pielęgnacji podłóg z tworzyw 

sztucznych typu ARA  lub równoważna – butelka plastikowa 480g. 
39831300-9 Szt.  

142 
Odkamieniacz do czajników elektrycznych  typu GENERAL FRESH (50gx14 szt.=op.), 

lub równoważny 
39830000-9 Op.  

143 Pasta do LINOLEUM, PVC, typu LAKMA lub równoważna, pojemność 750 ml. 39831300-9 Szt.  

144 Pasta do podłogi  typu ARA, popularna, poj. 440ml, bezbarwna 39831300-9 Szt.  

145 Pasta do podłóg z linoleum typu Meridia Efektin plus lub równoważny (10 litrów) 39831300-9 Szt.  

146 
Pasta wodna samopołyskująca typu ARA lub równoważna, pasta emulsyjna do pielęgnacji 

podłóg z tworzyw sztucznych, poj. 5L 
39831300-9 Szt.  
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147 Płyn do dezynfekcji powierzchni 5l 39831300-9 Szt.  

148 Płyn do dezynfekcji rąk 5l 33741100-7 Szt.  

149 
Płyn do mycia paneli typu FLOOR lub równoważny zawierający owocowe woski, efekt 

hybrydowości, dodatek silikonu oraz ochronę paneli, pojemność 750 ml 
39831300-9 Szt.  

150 
Płyn do mycia wszystkich powierzchni zmywalnych uniwersalny typu KUBUŚ 

UNIWERSAL lub równoważny, poj. 1L 
39831300-9 Szt.  

151 Płyn do podłóg drewnianych  typu FLOOR lub równoważny, poj. 5L 39831300-9 Szt.  

152 Płyn do mycia po pastowaniu  typu Meridia LAVABIN Plus lub równoważny  ( 10 litrów) 39831300-9 Szt.  

153 

Płyn  typu Dr Schulz R 1000 – Płyn do Codziennej Pielęgnacji – koncentrat do 

czyszczenia wykładzin elastycznych z codziennych zabrudzeń; pozostawia 

antypoślizgową, jedwabisto matową, rozpuszczalną powłokę; spełnia normy DIN18032 - 

zastosowanie w halach i obiektach sportowych; przeznaczony do czyszczenia  z 

codziennych zabrudzeń podłóg z CV, PCW, linoleum, kauczuku oraz naturalnego i 

sztucznego kamienia, poj 10 L, lub równoważny 

39831300-9 Szt.  

154 
PŁYN  typu KUBUŚ UNIWERSALNY lub równoważny, Zastosowanie: duże, gładkie 

powierzchnie takie, jak podłogi, kafelki, ściany, pojemność 1L 
39831300-9 Szt.  

155 

Płyn typu  FELLOWES do czyszczenia monitorów lub równoważny poj. 250 ml. 

Przeznaczony do czyszczenia ekranów, filtrów szklanych i szyb skanerów, posiada 

działanie antystatyczne. Produkt nie pozostawia smug, nie zawiera alkoholu,  przebadany 

dermatologicznie i przyjazny dla środowiska. 

39831400-0 Szt.  

156 
Płyn UNIWERSALNY ANTYBAKTERYJNY do mycia powierzchni  typu FLOOR lub 

równoważny, poj. 5L 
39831300-9 Szt.  

157 
Płyn uniwersalny typu FLOOR lub równoważny. Rozpuszczalny w zimnej wodzie, poj. 

1,5 L 
39831300-9 Szt.  

158 

Środek do gruntowego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni o silnych 

właściwościach czyszczących, usuwający stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy 

polimerowe( niskopieniący, do stosowania także w maszynach czyszczących)  poj. 1 litr 

39831300-9 Szt.  

159 

Środek do mycia i bieżącej pielęgnacji podłóg zabezpieczonych powłokami 

polimerowymi, usuwający brud, pozostawiający połysk na umytych powierzchniach oraz 

przyjemny zapach   poj. 1 litr 

39831300-9 Szt.  

160 

Środek na bazie polimerów do nabłyszczania podłóg ( gumolitów, linoleum, płytek PCW) 

naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie, z 

połyskiem, nie przyjmuje kurzu i brudu oraz nie powoduje poślizgu, poj.  1 L 

39831300-9 Szt.  

161 Płyn typu Merida Stripet Plus lub równoważny poj.10 L 39831300-9 Szt.  

162 Druciak spiralny do szorowania mocno zanieczyszczonych powierzchni 39830000-9 Szt.  

163 Folia aluminiowa spożywcza szer. 45 cm  min 20 m 15897000-5 Rolka  

164 Folia spożywcza samoprzylegająca. Rolka – nawinięte 20m, szer. 28 cm 15897000-5 Rolka  

165 Gąbka-zmywak do naczyń 5-elementowa rozmiar ok. 6x9 cm 39830000-9 Szt.  

166 
Grabie do liści plastikowe proste oprawione na trzonku drewnianym długość trzonka 

150cm 
44511340-0 Szt.  

167 
Grabie do liści wachlarzowe, regulacja rozstawu zębów, wymiary głowicy ok. 19,5x20 cm, 

z trzonem o długości 120cm, całość wykonana ze stali ocynkowanej 
44511340-0 Szt.  

168 
Igły do szycia ręcznego komplet 18szt do: delikatnych tkanin, rozciągliwych, cerowania, 

skóry, tapicerskie. 
33141128-3 Szt.  

169 Kij aluminiowy do mopa dł min. 135 cm typu Blizzard lub równoważny 39224000-8 Szt.  

170 Kij do szczotki, mopa drewniany z gwintem, dł. min 180 cm 39224000-8 Szt.  

171 Kij do szczotki, mopa, aluminiowy z gwintem o długości 150 cm. 39224000-8 Szt.  

172 Kij do szczotki, mopa, drewniany z gwintem o długości 150 cm. 39224000-8 Szt.  

173 Komplet szufelka z gumą: szer. 21cm + zmiotka dł. 26 cm 39224000-8 Szt.  

174 
Kubek typu ZOSIA –GOSPOSIA do mycia zębów, wys ok..11cm,średnica ok. 7cm,  

z tworzywa sztucznego przeźroczysty 
44613500-6 Szt.  

175 
Łopata do śniegu , wymiar głowicy 47 x 41 cm, trzonek drewniany 90 cm, typ rękojeści 

„D" 
44511100-6 Szt.  

176 Maty łazienkowe antypoślizgowe 39200000-4 Szt.  

177 Miotła „ulicówka” 30cm, z trzonkiem drewnianym ok.150 cm 39224000-8 Szt.  

178 Miotła „ulicówka” 40cm, z trzonkiem drewnianym ok.150 cm 39224000-8 Szt.  

179 
Miotła do zamiatania w pomieszczeniach typu  VILEDA (z trzonkiem aluminiowym) lub 

równoważna 
39224000-8 Szt.  

180 Miotła do zamiatania, dł. 25 cm, drewniana ze sztucznym włosem, gęsta, twarda 39224000-8 Szt.  
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181 Miotła ogrodnicza wykonana z brzozy wymiar 120 cm 39224000-8 Szt.  

182 Miotła podwórkowa typu  LAURA YORK (z trzonkiem drewnianym) lub równoważna 39224000-8 Szt.  

183 
Mop  typu SPEEDY kompletny – FILMOP, skład wchodzi: stelaż speedy, wkład speedy 

bawełna, kij chromowany 140cm, lub równoważny 
39224000-8 Szt.  

184 Mop bawełniany 40cm typu Blizzard 39224000-8 Szt.  

185 Mop paskowy długość 250 mm, min. 250 gram 39224000-8 Szt.  

186 Mop płaski + wkład 39224000-8 Kpl.  

187 Mop sznurkowy długość 250 mm, min 250 gram 39224000-8 Szt.  

188 Mop typu RITORO 200 G lub równoważny 39224000-8 Szt.  

189 
Mop z wiskozy rozmiar L, bardzo dobrze chłonie wodę, usuwa nawet mocne zabrudzenia, 

nie pozostawiając smug. Można wyprać w pralce w temp.40ºC 
39224000-8 Szt.  

190 Nici białe poliester 100%, długość na szpuli 365m 19435100-5 Szt.  

191 Nici czarne poliester 100%, długość na szpuli 365m 19435100-5 Szt.  

191 Pad do maszyny czyszczącej 39800000-0 Szt.  

192 Reklamówka do żywności 30/15/55, opakowanie 200 szt. 18931000-4 Szt.  

193 Reklamówki koszulki typu HDPE  22 x 64  op 200 szt 18931000-4 Op.  

194 Rękawice  winylowe pakowane po 100 szt / op. rozmiar S,M,L, jednorazowe, niejałowe 18424000-7 Para  

195 
Rękawice lateksowe pakowane po 100 szt./opakowanie. Rozmiar S,M,L firmy 

MERCATOR lub równoważne; jednorazowe, niejałowe, pudrowane 
18424000-7 Op.  

196 
Rękawice lateksowe, Para, rozmiar S,M,L, gospodarcze firmy MERCATOR, lub 

równoważne, flokowane bawełną wyściółkową 
18424300-0 Para  

197 Rękawice nitrynowe 50 par 18424300-0 Op.  

198 
Rękawice ochronne, wnętrze pokryte substancją umożliwiającą swobodne wkładanie i 

zdejmowanie rękawicy 
18424300-0 Szt.  

199 Szczoteczka do zębów, średnia miękkość firmy BLUE lub równoważna 33711710-7 Szt.  

200 Szczotka – zmiotka komplet z tworzywa sztucznego. 39812400-1 Szt.  

201 Szczotka do mycia butelek 39830000-9 Szt.  

202 Szczotka do włosów 33116200-9 Szt.  

203 
Szczotka ZOSIA-GOSPOSIA do szorowania WC, ryżowa z pojemnikiem plastikowym, 

stojąca (komplet). 
39830000-9 Szt.  

204 Szczotka ZOSIA-GOSPOSIA do szorowania, ryżowa z gwintem, dł. ok. 20 cm. 39830000-9 Szt.  

205 Szczotka ZOSIA-GOSPOSIA do zamiatania z gwintem prostokątna, drewniana dł. ok.40 cm 39830000-9 Szt.  

206 
Szczotka ZOSIA-GOSPOSIA do zamiatania z gwintem, prostokątna, drewniana dł. ok. 60 

cm. 
39830000-9 Szt.  

207 Szczotki typu FIORELLA firmy DOMEX ok. 30cm. lub równoważne 39830000-9 Szt.  

208 Szufelka metalowa z trzonkiem, wymiary 220x235mm, Waga 0,4 kg 39224000-8 Szt.  

209 Tkanina sanitarna podgumowana 19240000-0 mb  

210 Uchwyt do mopa 40cm, z zapięciem magnetycznym typu Blizzard lub równoważny 39224000-8 Szt.  

211 Uniwersalna szczoteczka do mycia rąk, Wymiary: 10,5 x 4 x 3,5 cm 39830000-9 Szt.  

212 Uszczelki do termosów od 10 do 15 litrów 34312500-2 Szt.  

213 

Winylowe rękawiczki do żywności typu MERCATOR lub równoważne, bez talku nie 

powodują chemicznych ani proteinowych reakcji alergicznych, bardzo przyjazne dla skóry, 

zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Opakowanie 50 par 

18424300-0 Op.  

214 Wkład do mopa typu SPEEDY-FILMOP lub równoważny 39224000-8 Szt.  

215 Wkłady do mopów płaskich 39224000-8 Szt.  

216 Woreczki śniadaniowe do żywności 18x4x35, op. 1000 szt. 18931000-4 Op.  

217 Wycieraczka tekstylna mała ok. 40 x 70cm 39200000-4 Szt.  

218 Kosze na śmieci metalowe 60 L. (wykonane z siatki metalowej) 34928480-9 Szt.  

219 Pojemnik  (kosz) na śmieci bez pokrywki, plastikowy poj. 15 L 34928480-9 Szt.  

220 
Pojemniki (kosze) na śmieci, plastikowe, uchylne typu CURVER CLICK lub równoważny 

poj. min. 25L 
34928480-9 Szt.  

221 
Pojemniki (kosze) na śmieci, plastikowe, uchylne typu CURVER CLICK lub równoważny  

poj. min. 15L 
34928480-9 Szt.  
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222 
Wiadra prostokątne ZOSIA-GOSPOSIA z wyciskaczem do mopów sznurkowych, 

plastikowe poj. 10L 
39224330-0 Szt.  

223 
Wiadra prostokątne ZOSIA-GOSPOSIA z wyciskaczem do mopów sznurkowych, 

plastikowe poj. 15L 
39224330-0 Szt.  

224 
Wiadro okrągłe plastikowe z rączką bez pokrywki, typu CURVER 16L, Wymiary: 

335x322x282 mm 
39224330-0 Szt.  

225 
Wiadro z wyciskaczem do mopa płaskiego sup[elkowego dł. 4cm, szer. 12 cm. MERIDA 

lub równoważne 
39224330-0 Szt.  

226 Wiadro z wyciskaczem do mopa płaskiego VILEDA lub równoważne 39224330-0 Szt.  

227 Wkład wymienny do mopa płaskiego VILEDA lub równoważny 39224000-8 Szt.  

228 Worki na śmieci mocne 35 l op po 30 szt. w rolce 18930000-7 Rolka  

229 Woreczki śniadaniowe 100 szt 18930000-7 Rolka  

230 Worki do odkurzacza przemysłowego ( 5szt w op) typu Profus 18930000-7 Op.  

231 
Worki gospodarcze GOPLAS na śmieci 120 L. Mocne LDPE proekologiczne. Pakowane 

po 10 szt. /rolka lub równoważne 
18930000-7 Rolka  

232 
Worki gospodarcze GOPLAS na śmieci 160 L. Mocne LDPE proekologiczne. Pakowane 

po 10 szt. /rolka lub równoważne 
18930000-7 Rolka  

233 
Worki na odpady GOPLAS śmieci 60L mocne grubość 25 mik., Pakowane po  25 

szt./rolka lub równoważne 
18930000-7 Rolka  

234 Worki na odpady medyczne 30l 18930000-7 Op.  

235 Worki na śmieci FOLPAK 35 L mocne 20 szt./rolka lub równoważne 18930000-7 Rolka  

236 Worki na śmieci FOLPAK 60 L. mocne 20 szt./rolka lub równoważne 18930000-7 Rolka  

237 
Worki na śmieci GOPLAS 35 L. mocne LDPE proekologiczne. Pakowane po 50 szt./rolka 

lub równoważne 
18930000-7 Rolka  

238 
Worki na śmieci GOPLAS 60 L. mocne LDPE proekologiczne. Pakowane po 50 szt./rolka 

lub równoważne 
18930000-7 Rolka  

239 Worki na śmieci wiązane 60l (10szt w op.) 18930000-7 Rolka  

240 Worki na śmieci wiazane30l (10szt w op.) 18930000-7 Rolka  

241 Worki papierowe do odkurzacza typu Zanussi 18930000-7 Op.  

 
o 
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