Część III SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część III-1 SIWZ
Artykuły higieniczne i papierowe:
L.p.

Przedmiot zamówienia

1.

Ręczniki do dozownika

2.

Papier toaletowy

3.

Papier w dużych rolkach

Opis przedmiotu
Celulozowe, białe, dwuwarstwowe, nie
pozostawiające resztek papieru i pyłu na
dłoniach, składanie typu V, o wymiarach
25x23cm, o gramaturze 2 x 20 g/m2.
Opakowanie zawierające 3000 sztuk (arkuszy
ręczników) w 20 paczkach po 150 sztuk
(arkuszy ręczników).
Celulozowy,
biały,
chłonny,
miękki,
3-warstwowy, w małych rolkach, 250 listków
w rolce, listek o szerokości od 9,4 cm do 9,5
cm i długości 12,0 cm, o gramaturze 3 x 15
g/m2. Opakowanie zawierające 72 rolki.
Celulozowy, w dużych rolkach, biały, chłonny,
2-warstwowy, o długości minimum 110 m,
średnica zewnętrzna rolki maximum 19 cm,
listek o szerokości od 9 cm do 9,2 cm i
długości od 18 cm do 25,0 cm, o gramaturze
nie mniejszej niż 2 x 17 g/m2

Szacowana
ilość*

2400
opakowań

432
opakowań

480
sztuk

* wskazane ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający może zamówić większą
lub mniejszą liczbę artykułów danego typu, od liczby wskazanej powyżej, pod warunkiem nie
przekroczenia całkowitej kwoty zamówienia.

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część III-2 SIWZ
Artykuły chemiczne (środki czyszczące):
L.p.

Przedmiot zamówienia

1.

Worki na śmieci 35L

2.

Worki na śmieci 60L

3.

Worki na śmieci 120L (rodzaj 1)

4.

Worki na śmieci 160L

Opis przedmiotu zamówienia
Pojemność 35l, wykonane z folii HDPE.
Opakowanie zawierające 50 sztuk
Pojemność 60l, wykonane z folii HDPE.
Opakowanie zawierające 50 sztuk
Pojemność 120l., wykonane z folii LDPE.
Opakowanie zawierające 25 sztuk
Pojemność 160l., wykonane z folii LDPE.
Opakowanie zawierające 10 sztuk

Szacowana
ilość*
312 op.
600 op.
960 op.
160 op.

5.

Worki na śmieci 120L (rodzaj 2)

6.

Worki na śmieci 120L (rodzaj 3)

7.

Płyn w sprayu przeciw kurzowi

8.

Uniwersalny płyn do
czyszczenia

9.

Płyn do mycia szyb

10.

Żel do muszli WC

11.

Odświeżacz powietrza

12.

Mleczko do czyszczenia

13.

Mydło w płynie

14.

Płyn do mycia naczyń

15.

Ściereczka

Pojemność 120L, wykonane z folii LDPE,
przeznaczone do segregacji i pakowania
odpadów papierowych, w kolorze
niebieskim, z nadrukiem informującym o
przeznaczeniu
na
każdym
worku.
Opakowanie zawierające 10 sztuk
Pojemność 120L. wykonane z folii LDPE
przeznaczone do segregacji i pakowania
odpadów plastikowych, w kolorze żółtym, z
nadrukiem informującym o przeznaczeniu
na
każdym
worku.
Opakowanie
zawierające 10 sztuk
Przeznaczony
do usuwania kurzu,
antystatyczny, nie pozostawiający smug.
Opakowanie o pojemności 250 ml
Przeznaczony do czyszczenia glazury,
blatów kuchennych, drzwi, terakoty, oraz
do usuwania tłustych plam. Czyszczący bez
konieczności szorowania i spłukiwania.
Składniki chemiczne płynu nieszkodliwe dla
środowiska i ulegające biodegradacji.
Opakowanie o pojemności 5l.
Antystatyczny, nie pozostawiający smug,
zapobiegający parowaniu szyb i luster.
Opakowanie o pojemności 5l.
Antybakteryjny,
dezynfekujący,
zagęszczony płyn dobrze przylegający do
czyszczonej powierzchni, usuwający brud i
osady z kamienia, pozostawiający zapach.
Opakowanie o pojemności 5l.
W
żelu,
stojący,
neutralizujący
nieprzyjemne zapachy, o masie minimum
150 g, dostępny w minimum 4 zapachach.
Służące do czyszczenia m.in. glazury,
zlewów, sanitariatów, nie rysujące
powierzchni, zawierające mikro-granulki, o
zapachu cytrynowym. Opakowanie o
pojemności 750ml.
Kremowe, antybakteryjne, zawierające
łagodne środki myjące, wzbogacone o
składniki nawilżające, o pH neutralnym dla
skóry. Opakowanie o pojemności 5l.
O pH neutralnym dla skóry, o gęstej
konsystencji, ulegający biodegradacji, nie
zawierający
fosforanów,
usuwający
skutecznie tłuszcz.
Opakowanie
o
pojemności 5l.
Wykonana z mikrofibry, przeznaczona
do czyszczenia m.iin. mebli, glazury i luster,
nie pozostawiająca smug na czyszczonej
powierzchni . O wymiarach: szerokość od
34 cm do 40 cm i długość od 34 cm do 40
cm.

480 op.

480 op.

264 szt.

264 szt.

264 szt.

528 szt.

1 440 szt.

528 szt.

528 szt.

528 szt.

1680 szt.

2

16.

Zmywak kuchenny

17.

Wkład do mopa płaskiego

Gąbka o wymiarach: długość od 9 cm do 10
cm, szerokość od 6,5 cm do 7,5 cm,
wysokość od 2,5 cm do 3,5 cm.
Opakowanie zawierające 5 sztuk.
Wkład do mopa płaskiego, o długości 40
cm, wykonany z mikrofibry, splot
bawełniany,
podszycie
bawełniane,
obszycie pętelka, zapięcie – kieszeń.

168 op.

480 szt.

* wskazane ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający może zamówić większą
lub mniejszą liczbę artykułów danego typu, od liczby wskazanej powyżej, pod warunkiem nie
przekroczenia całkowitej kwoty zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania artykułów posiadających, co najmniej 3
miesięczny termin przydatności, jeśli takowy posiadają, licząc od dnia ich odbioru przez
Zamawiającego.
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