Rozdział IV
CZĘŚĆ I Opis Przedmiotu Zamówienia –Wydział Geologii

Lp.

Asortyment

Jednostka
miary

Ilość

1.

Mleczko do czyszczenia powierzchni
emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i
tworzyw sztucznych np..kuchenek, zlewów,
wanien, płytek ceramicznych, bez zapachu
chloru. Opakowanie 500ml. Mleczko typu CIF
lub równoważne

0,5 l

87

2.

Emulsja do ochrony i nabłyszczania
zewnętrznych i wewnętrznych posadzek
marmurowych, lastrikowych, gresowych, z
kamienia naturalnego, terakoty, klinkieru.
Nadaje wysoki połysk bez polerowania.Chroni
przed wnikaniem brudu i wody w głąb podłoża.
Zabezpiecza podłoże przed działaniem
czynników atmosferycznych. Opakowanie
500ml. Emulsja typu Sidolux lub równoważna

0,5 l

3

3.

Emulsja do mebli niewymagająca spłukiwania.
Czyści i chroni, pozostawiając połysk na
twardych powierzchniach. Opakowanie 250 ml.
Emulsja typu Pronto lub równoważna

0,25 l

41

4.

Gąbki do zmywania z szorstką jedną stroną 10
x 7 cm; opakowanie 10 szt.

op. 10szt.

39

5.

Kij drewniany do szczotki -wkręcany (długość
standardowa)

szt.

15

6.

Krem do rąk glicerynowy. Krem z witaminami o
działaniu regenerującym, natłuszczającym i
nawilżającym, aloesowy lub cytrynowy.
Pojemność 100ml

szt.
100 ml

61

7.

Kij do mopa sznurkowego wkręcany (długość
standardowa)

szt.

4

8.

Mop sznurkowy okrągły - końcówka myjąca

szt.

26

9.

Mydło w płynie posiadające właściwości
antybakteryjne. Myje i pielęgnuje skórę rąk i
całego ciała. Neutralne dla pH skóry. Zawiera
glicerynę. Kolor mydła niebieski, zielony
różowy. Opakowanie 5l.

5,0 l

77
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10. Odrdzewiacz - odtłuszczacz do stali i żeliwa.

0,5 l

20

0,3 l

105

0,44 l

50

0,48 l

80

0,75 l

10

0,75 l

82

16. Płyn do mycia naczyń rozpuszcza tłuszcz i

5,0 l

11

17. Płyn usuwający kamień, rdzę, osady z mydła,

0,45 l

55

Opakowanie 500ml. Preparat Fosol lub
równoważny

11. Odświeżacz powietrza w aerozolu. Odświeża
pomieszczenie i nadaje zapach w sypialniach,
pokojach, kuchniach i łazienkach pozostawiając
przyjemny, świeży zapach. Kombinacja
wysokiej jakości substancji zapachowych i
wody. Działa natychmiastowo. Różne warianty
zapachowe. Opakowanie 300ml.

12. Pasta woskowa do podłóg zawierająca wosk
naturalny i terpentynę. Opakowanie szklane
pojemność 440 ml. Pasta Miodowa lub
równoważna

13. Samopołyskowa Emulsja do PCV. Pasta
emulsyjna do pielęgnacji podłóg z tworzyw
sztucznych, można ją również stosować do
innego rodzaju podłóg, w tym drewnianych.
Receptura oparta na wosku montanowym
zabezpiecza podłogę przed ścieraniem i
szkodliwym działaniem powietrza. Nadaje
wysoki połysk. Nie wymaga polerowania.
Opakowanie 480 gr. Pasta ARA lub
równoważna

14. Płyn do mycia szyb i luster. Usuwa brud i tłuste
plamy bez konieczności polerowania. Do mycia
następujących powierzchni: szkła, luster, płytek
ceramicznych, stali nierdzewnej, glazury, szyb
samochodowych. Opakowanie 750 ml. Z
rozpylaczem. Płyn Window lub równoważny

15. Płyn do mycia szyb i luster. Usuwa brud i tłuste
plamy bez konieczności polerowania. Do mycia
następujących powierzchni: szkła, luster, płytek
ceramicznych, stali nierdzewnej, glazury, szyb
samochodowych. Opakowanie 750 ml. zapas.
Płyn Window lub równoważny

zanieczyszczenia. Zapewnia lśniącą czystość
naczyń. Ma neutralną wartość pH. Opakowanie
nie niej niż 5 litrów typu Ludwik lub o
parametrach równoważnych
zacieki wodne, tłuste plamy i inny oporny bród.
Przeznaczony do czyszczenia powierzchni ze
stali nierdzewnej, chromowanych, glazury,
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porcelitu, szkła, plastiku. Opakowanie 450 ml.
Płyn Cillit Kamień i Rdza lub równoważny

18. Płyn do ochrony i nabłyszczania laminowanych

0,5 l

35

0,75 l

81

0,7 l

200

0,75 l

152

1,0 l

124

1,0 l

171

0,5 kg

38

paneli podłogowych. Nadaje wysoki połysk bez
polerowania, chroni panele przed
zarysowaniami, zabezpiecza panele przed
wnikaniem wilgoci. Opakowanie 500ml. Płyn
Sidolux lub równoważny

19. Płyn do podłóg i mebli drewnianych. Czyści,
usuwa kurz, nawilża, odświeża, pielęgnuje. Do
lakierowanych podłóg drewnianych i mebli.
Opakowanie 750 ml. Płyn Pronto lub
równoważny

20. Płyn przeznaczony do mycia WC, umywalek,
pisuarów i innych ceramicznych urządzeń
sanitarnych. Dzięki własnościom
bakteriobójczym pozostawia czystą i odkażoną
powierzchnię. Zawiera: substancję czynną kwas
glikolowy - 1,5 g/kg. Opakowanie 750 ml. Płyn
Tytan lub równoważny

21. Płyn do czyszcząco-dezynfekujący do WC.
Zagęszczony preparat ułatwiający czyszczenie
urządzeń sanitarnych tj. toalet, pisuarów, itp..
Opakowanie 750 ml. Płyn Domestos lub
równoważny

22. Uniwersalny płyn do mycia powierzchni
zmywalnych, szybko usuwa tłuszcz i inne
zabrudzenia pozostawiając czyszczoną
powierzchnię lśniąco czystą. Nie pozostawia
smug. Odpowiednio dobrana kompozycja
zapachowa pozwala utrzymać przyjemny
zapach przez długi czas. Różne zapachy,
opakowanie 1 l, Płyn typu Mors lub
równoważny

23. Płyn uniwersalny do mycia wszystkich
zmywalnych powierzchni podłóg, ścian, kafelek,
blatów. Antybakteryjny, o długotrwałym
zapachu . Różne zapachy, opakowanie nie mniej
niż 1 l, Płyn typu Sidolux lub równoważny

24. Proszek do czyszczenia kuchni i łazienki.
Czyszczenie blatów kuchennych , ceramiki,
kuchenek, powierzchni chromowanej,
powierzchni emaliowanych, umywalek, wanien,
zlewozmywaków. Nie rysuje powierzchni,
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przywraca połysk, pozostawia świeży zapach.
Opakowanie 500gr. Proszek Ajax lub
równoważny.

25. Rękawice gumowe flokowane, mocne,

para

18

26. Rękawice gumowe flokowane, mocne,

para

316

27. Rękawice gumowe flokowane, mocne,

para

6

28. Aerozol przeciw kurzowi usuwa kurz,

0,25 l

103

29. Szczotka do zamiatania z włosiem naturalnym,

szt.

2

30. Szczotka do zamiatania z włosiem naturalnym,

szt.

14

31. Szczotka zmiotka drewniana z włosiem

szt.

11

32. Szufelka plastikowa

szt.

10

33. Ściereczki domowe luz

szt.

122

34. Ściereczki szorstkie ok. 13x15 cm

szt.

2

35. Ściereczki tetrowe ok. 59x79 cm

szt.

420

36. Ściereczki kuchenne ok. 45-50/65-70 cm

szt.

26

37. Ścierki do mycia szyb ok. 34x50 cm, mikrofibra

szt.

90

38. Ścierki do podłogi wigoniowe

szt.

3

39. Ścierki do podłogi wiskozowe ok. 50x60 cm

szt.

206

40. Ścierki z mikrofibrą ok. 35x35 cm, frotte

szt.

12

posiadające antypoślizgową powłokę
umożliwiającą komfortowe użytkowanie.
Rozmiar L. Rękawice typu Vileda lub
równoważne
posiadające antypoślizgową powłokę
umożliwiającą komfortowe użytkowanie.
Rozmiar M. Rękawice typu Vileda lub
równoważne

posiadające antypoślizgową powłokę
umożliwiającą komfortowe użytkowanie.
Rozmiar S. Rękawice typu Vileda lub
równoważne
delikatnie czyści nadając połysk bez smug.
Produkt przeznaczony do czyszczenia różnych
powierzchni np. kamienia mebli, drewna szkła,
sprzętu RTV, pojemność 250 ml

drewniana 30 cm, z gwintem prostopadłym na
kij wkręcany

drewniana 60 cm, z gwintem prostopadłym na
kij wkręcany
naturalnym

ok. 32x38 cm

bawełna lub len

gładka

ok. 55x78 cm
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41. Worki foliowe na śmieci 120 l

op. a10

208

42. Worki foliowe na śmieci 60 l

op. a10

169

43. Worki foliowe na śmieci 35 l

op. a15

151

44. Worki foliowe na śmieci 20 l

op. a15

38

45. Druciak kuchenny stalowy spiralny nierdzewny

szt.

7

46. Środek do udrożniania rur i syfonów w

0,5 l

29

folia gruba a10,

folia gruba a10,
folia gruba a15,

folia cienka a15,
DUŻY

instalacjach kanalizacyjnych w formie żelu.
Działa samoczynnie usuwając zatory stałe i
organiczne (w tym włosy). Docierają do trudno
dostępnych miejsc nawet przez stojącą wodę.
Nie niszczy armatury, rur i uszczelek. Likwiduje
nieprzyjemne zapachy. Opakowanie 500 gr. Żel
Kret lub równoważny

W pozycjach w których wskazano znaki towarowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały
równoważne, tzn. takie które posiadają takie same lub lepsze właściwości, parametry techniczne, wydajność i
trwałość jak wskazane.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty
(oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzające ich
równoważność do produktów wskazanych.
Dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli
jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać wyniki badań
potwierdzających posiadane przez oferowane produkty równoważne takich samych parametrów technicznych
jak wskazane.
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CZĘŚĆ II Opis Przedmiotu Zamówienia –ECEG

Lp.

Asortyment

Jednostka
miary

Ilość

1.

Mleczko do czyszczenia powierzchni
emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i
tworzyw sztucznych np. kuchenek, zlewów,
wanien, płytek ceramicznych, bez zapachu
chloru. Opakowanie 500ml. Mleczko typu CIF
lub równoważne

0,5 l

6

2.

Mydło w płynie posiadające właściwości
antybakteryjne. Myje i pielęgnuje skórę rąk i
całego ciała. Neutralne dla pH skóry. Zawiera
glicerynę. Kolor mydła niebieski, zielony
różowy. Opakowanie 5l.

5,0 l

4

3.

Płyn do mycia szyb i luster. Usuwa brud i tłuste
plamy bez konieczności polerowania. Do mycia
następujących powierzchni: szkła, luster, płytek
ceramicznych, stali nierdzewnej, glazury, szyb
samochodowych
z alkoholem sort/bio typu W5 - z rozpylaczem
lub o parametrach równoważnych

0,75 l

20

4.

Płyn przeznaczony do mycia WC, umywalek,
pisuarów i innych ceramicznych urządzeń
sanitarnych. Dzięki własnościom
bakteriobójczym pozostawia czystą i odkażoną
powierzchnię. Zawiera: substancję czynną kwas
glikolowy - 1,5 g/kg. Opakowanie 750 ml. Płyn
do wc sort/bio typu W5 lub o parametrach
równoważnych

0,75 l

20

5.

Płyn do mycia naczyń rozpuszcza tłuszcz i
zanieczyszczenia. Zapewnia lśniącą czystość
naczyń. Ma neutralną wartość pH. Opakowanie
nie niej niż 1 litr typu Ludwik lub o
parametrach równoważnych

1,0 l

20

6.

Płyn uniwersalny do mycia wszystkich
zmywalnych powierzchni podłóg, ścian, kafelek,
blatów. Antybakteryjny, o długotrwałym
zapachu . Różne zapachy, opakowanie nie mniej
niż 1 l, Płyn typu Sidolux lub równoważny

1,0 l

20

7

Szczotka zmiotka drewniana z włosiem
naturalnym

szt.

3

8.

Szufelka plastikowa

szt.

3

9.

Ścierki z mikrofibrą ok. 35x35 cm, frotte,
opakowanie 4 szt.

op.4 szt.

6
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10.

Worki foliowe na śmieci 160 l
folia gruba a10

op. a10

100

11.

Worki foliowe na śmieci 60 l
folia gruba a10

op. a10

100

12.

Worki foliowe na śmieci 35 l
folia cienka a15

op. a15

300

13.

Środek do udrożniania rur i syfonów w
instalacjach kanalizacyjnych w formie żelu.
Działa samoczynnie usuwając zatory stałe i
organiczne (w tym włosy). Docierają do trudno
dostępnych miejsc nawet przez stojącą wodę.
Nie niszczy armatury, rur i uszczelek. Likwiduje
nieprzyjemne zapachy. Opakowanie 500 gr. Żel
Kret lub równoważny

0,5 l

5

W pozycjach w których wskazano znaki towarowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały
równoważne, tzn. takie które posiadają takie same lub lepsze właściwości, parametry techniczne, wydajność i
trwałość jak wskazane.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty
(oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzające ich
równoważność do produktów wskazanych.
Dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli
jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać wyniki badań
potwierdzających posiadane przez oferowane produkty równoważne takich samych parametrów technicznych
jak wskazane.
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