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Opis przedmiotu zamówienia
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Skoncentrowany środek do codziennego mycia i pielęgnacji wodoodpornych podłóg zabezpieczonych powłokami akrylowymi, 
pH 8,5-10 (koncentrat) i stężeniach roboczych 0,1% pozostawiający warstwę ochronną zabezpieczającą przed osadzaniem się 
brudu, zawierający: 5-15% środków powierzchniowo czynnych, opakowanie o pojemności 1-2litr. Dostawca zapewni naklejki 
na roztwór roboczy proponowanych preparatów – max 200szt.

Skoncentrowany środek uniwersalny o przyjemnym zapachu, pH 7+1 (koncentrat) do czyszczenia wszystkich zmywalnych 
powierzchni (luster, przeszkleń, drzwi, powierzchni z tworzyw sztucznych, lakierowanych mebli drewnianych i metalowych), 
pozostawiający połysk bez smug oraz opóźniający efekt osadzania brudu poprzez zastosowanie nanotechnologii, zawierający 
substancje biodegradowalne, nie zawierający formaldehydów, stężenie robocze 0,1%. opakowanie 1-5litr, Dostawca zapewni 
naklejki na roztwór roboczy proponowanych preparatów – max 200szt.
Wysoko skoncentrowany środek do czyszczenia i pielęgnacji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, zawierający: 5-15% 
niejonowych środków powierzchniowo czynnych, kwas cytrynowy lub organiczny, pH koncentratu 0,5-3, szybko i skutecznie 
usuwający wszystkie zanieczyszczenia typowe dla pomieszczeń sanitarnych, nie pozostawiający śladów i smug, delikatny dla 
czyszczonych powierzchni. Stężenie robocze 0,1%. Opakowanie: 1-5L, Dostawca zapewni naklejki na roztwór roboczy 
proponowanych preparatów – max 200szt.
Butelka wraz z końcówką do nakręcenia na butelkę ze spryskiwaczem typu canyon, umożliwiający pianowe mycie powierzchni 
preparatem z pozycji 3
Dostawca zapewni na czas trwania umowy przetargowej urządzenie dozujące (urządzenie musi uniemożliwiać 
przedawkowanie preparatu/nabieranie koncentratu) preparaty z grupy I /Dzierżawa/ - 10szt i 10szt. Przenośnych opakowań 
wyposażonych w zintegrowany system precyzyjnego dozowania

Środek do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów wodoodpornych mycia mocno zabrudzonych powierzchni. 
Usuwający stary brud, tłuszcze, pasty oraz powłoki polimerowe w szczególności powłokę z poz. 2 i 3. Środek niskopieniący, 
usuwający skutecznie warstwy polimerowe w stężeniu 1:10 lub niższym, nie zawierający: amoniaku, n-metylpyrolidonu, 
wodorotlenku sodu ani potasu. pH koncentratu 10-12. Opakowanie 5 lub10l.

Trwała dyspersja akrylowa (polimerowa) nadająca trwały połysk podłodze tarketowej o zwiększonej odporności na ścieranie 
oraz alkoholowe środki dezynfekcyjne (trwałość minimum 3 miesiące). Nadająca się do konserwacji podłóg z PCV, linoleum, 
zabezpieczająca  podłogę przed nadmiernym zużyciem, zarysowaniami i zanieczyszczeniami, wydajność minimum 70m2 z 1 
litra preparatu, zawierający, minimum 5% polimerów akrylowych. pH 8-9, Opakowanie 5 lub 10l.
Trwała dyspersja akrylowa (polimerowa) nadająca trwały połysk podłodze tarketowej-przewodzącej, produkt zwiększonej 
odporności na ścieranie oraz alkoholowe środki dezynfekcyjne nadający się do konserwacji podłóg z PCV, linoleum, 
zabezpieczająca  podłogę przed nadmiernym zużyciem, zarysowaniami i zanieczyszczeniami, nie obniżający przewodności 
posadzki Opakowanie 5-10l.
Dyspersja polimerowo-woskowa do nabłyszczania i pielęgnacji podłóg drewnianych pokrytych lakierami. Zalecana do 
parkietów drewnianych. Posiadająca właściwości antypoślizgowe. O wydajności minimum 70m2 z 1 litra preparatu. 
Pozostawiający przyjemny zapach w trakcie i po procesie nabłyszczania. Nie wymagająca polerowania. PH preparatu 8,5-9,0. 
Opakowanie 1litr
Trwała dyspersja akrylowa (polimerowa) dedykowana na podłogi mocno zniszczone z linoleum przywracająca im jednolitą 
warstwę, Opakowanie 5-10l.

Specjalistyczny środek do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, preparat kwaśny (na bazie kwasu 
fosforowego, soli sodowej kwasu alkilobenzosulfonowego) środek myjący o właściwościach rozpuszczających o ph 0,2 – 1 
przeznaczony do mycia powierzchni kwasoodpornych (flizy, płytki podłogowe, porcelana, mozaika, powierzchnie z tworzyw 
sztucznych, kabiny natryskowe) usuwający zabrudzenia z cementu, mydła, rdzy i wapna. Stężenie robocze min. 5%. 
opakowanie 1-10l. (przy zastosowaniu większych opakowań niż 1 litr należy przy pierwszej dostawie dostarczyć 30 opakowań 
1lirowych oryginalnie oznakowanych i wyposażonych w korek z otworem umożliwiającym dozowanie preparatu na mytą 
powierzchnię, oraz dostarczyć nieodpłatnie 1 dozownik lub pompę dozującą do sporządzania właściwych roztworów 
roboczych).Dostawca zapewni naklejki na roztwór roboczy proponowanego preparatu – max 200szt.

Specjalistyczny środek do usuwania zabrudzeń nie uszkadzając powierzchni, usuwa zabrudzenia z długopisu, pióra 
wiecznego, graffiti, oraz tłuste zabrudzenia doskonale nadaje się do miejscowego usuwania plam z biurek, komputerów, 
drukarek, itp. produkt usuwa czarne ślady z posadzek niezabezpieczonych, opakowanie 0,5l  -  butelka ze spryskiwaczem
Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia metodą ekstrakcyjną wykładzin dywanowych, stężenie robocze 0,5%,  
Opakowanie: 1-5l, pH 8-9

Preparat antypoślizgowy do okresowej pielęgnacji podłóg wykonanych z płytek ceramicznych (baseny, łazienki). wykazujący 
doskonałe właściwości antypoślizgowe na powierzchni mokrej, nie niszczący modyfikowanych powierzchni, przywracający 
naturalną mikroporowatość płytkom ceramicznym, zawierający związki fluorowe, pH 4-5, opakowanie 5l
Płyn do mycia i pielęgnacji, konserwacji powierzchni, urządzeń ze stali nierdzewnej, na bazie olejków parafinowych, tworzący 
na czyszczonej powierzchni warstwę ochronną przed plamami i wodą, usuwający zacieki wody, pH6-7, preparat w butelce ze 
spryskiwaczem  o pojemności 500ml
Środek myjący /mleczko/ do wszystkich powierzchni ze stali szlachetnej, chromu, niklu, mosiądzu, kwasoodpornych emalii, 
Łatwo usuwający zabrudzenia oraz pozostałości tłuszczu i wapnia. Działający delikatnie na powierzchnię dzięki łagodnym 
substancjom polerującym – chroniący i konserwujący. Pozostawiający błyszczący film ochronny. Powłoka konserwacyjna 
nadaje połysk i zmniejsza zabrudzenia. Zawierający substancje rozpuszczające wapń, jednocześnie czyszcząc chroni i 
konserwuje. Skład: <5% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, kwas cytrynowy, środki polerujące, alkohol, pH 2,5-
3,5, opakowanie 0,5l
Silnie skoncentrowany środek do usuwania osadów mineralnych ze zmywarek do naczyń, czajników zawierający substancje 
chroniące czyszczone powierzchnie przed korozją zastosowanie ręczne i maszynowe. Skuteczność odkamieniania w stężeniu 
50-100ml/1litr wody, Opakowanie 1-5l

Środek piorąco-dezynfekcyjny bez fosforanów i chloru, przeznaczony do chemiczno-termicznego prania i dezynfekcji nakładek 
bawełnianych. Skuteczność prania dezynfekcyjnego w temperaturze 65st.C w 20minut, bardzo dobrze wypierający zabrudzenia białkowe, 
zawierający wybielające związki na bazie aktywnego tlenu, o pH 10-11, produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, Dozowanie od 22-
30gram/1 kg bielizny (średnia twardość wody), 
Płynny Środek piorąco-dezynfekcyjny bez fosforanów,  przeznaczony do chemiczno-termicznego prania i dezynfekcji nakładek 
bawełnianych. Skuteczność prania dezynfekcyjnego w temperaturze 65st.C w 20minut, bardzo dobrze wypierający zabrudzenia białkowe, 
zawierający wybielające związki na bazie aktywnego tlenu,  produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, Dozowanie od 3-5gram/1 kg 
bielizny (średnia twardość wody), 
Dostawca zapewni na czas trwania umowy przetargowej urządzenie dozujące do pralnicy ELECTROLUX preparaty z pozycji 2 
/Dzierżawa/ 
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