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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
 

 
P r o j e k t   u m o w y  
CZĘŚĆ I 
 
 

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

zawarta dnia ……………………... w Szczecinie pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin, w imieniu której działa Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Jednostka 
Budżetowa z siedzibą przy  ul. Czesława 9 w Szczecinie  

reprezentowany przez: 

Andrzeja Gajdę  - Dyrektora 

zwany dalej Zamawiającym, 

a 

firmą …………………….………… z siedzibą ……………….…………….. wpisaną do KRS/ewidencji 
działalności gospodarczej pod nr ew. …………………..………., reprezentowaną przez: 

 

................................... 

................................... 

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości dla potrzeb 
Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie poprzez dostarczenie ich do siedziby MJOG przy            
ul. Czesława 9 w Szczecinie oraz do Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Agawa” przy ul. Śliskiej 5                    
w Mrzeżynie.  Nr postępowania MZOG/ZP/7/2011.  

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie świadczeń polegających na sukcesywnej dostawie, własnym 
środkiem transportu i na własny koszt środków czystości do siedziby Miejskiej Jednostki Obsługi 
Gospodarczej w Szczecinie przy ul. Czesława 9. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 1 do 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do powszechnego 
stosowania. 

4. Ilości poszczególnych artykułów podane w formularzu cenowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie              
w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

5. Rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia określana będzie każdorazowo w zależności od potrzeb, w trybie 
określonym w § 3 ust. 1, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej 
umowy. 
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§ 3  
 

1.  Przedmiot umowy określony w załączniku do umowy będzie dostarczany w partiach, w ramach bieżących   
potrzeb w terminie do 2 dni od zgłoszenia (zapis umowy ważny w przypadku dostaw do siedziby MZOG). 

 
2.  Zgłoszone telefonicznie zamówienie zostanie przesłane faksem na telefon Wykonawcy oraz potwierdzone 

faksem przez Wykonawcę. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się maksymalną wartość brutto w wysokości  ………………    zł., 
w tym podatek VAT w wysokości ………………. zł.   

      słownie: ……………………………………………………………..………………………………………… 

2. Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia łącznie w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie może 
przekroczyć wartości umowy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym są cenami stałymi, nie podlegającymi waloryzacji          
w okresie związania umową 

4. Ceny jednostkowe obejmują wszelkie koszty związane z zakupem i dostawą przedmiotu umowy.  

5. W zależności od potrzeb Zamawiający może zmienić ilość zamawianych środków czystości                             
w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych podanych              
w ofercie oraz limitu maksymalnej wartości zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości kwoty przeznaczonej na realizację 
zamówienia.  

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każdą partię dostarczonych środków czystości ceny oferowane 
przez Wykonawcę, zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy wraz z należnym podatkiem VAT. 

8. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania faktury. 

9. Faktura powinna zawierać sumę wynikającą z ilości i cen jednostkowych dostarczonych środków czystości. 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na okres …. (słownie: ……..) miesięcy, tj. od dnia .......................... do dnia 
31.12.2011 r. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym  w  przypadku 
dwukrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Za nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności:                                                             
- dostarczenie materiałów niezgodnych z opisem (według Załącznika Nr 1),                                                  
- odmowę wymiany towaru na wolny od wad lub zgodny z opisem określonym w Załączniku Nr 1,                                 
- nie dostarczenie asortymentu wg zgłoszonego, zgodnie z  trybem określonym w § 3, zapotrzebowania          
w wyznaczonym  terminie. 

4. W przypadku organizacyjnej zmiany formy prawnej Zakładu zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści 
zawartej umowy w zakresie podmiotu zamawiającego. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z  tytułu wykonanej części umowy. 

§ 6 

1. W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 
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2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną:                                                                                                                                                   
a) 1% ceny brutto całości przedmiotu zamówienia, określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki   
w realizacji zamówienia,                                                                                                                                    
b) 10%  ceny brutto całości przedmiotu zamówienia, określonej w § 4 ust. 1 umowy za rozwiązanie umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku dostawy artykułów wadliwych Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu tych artykułów,         
a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 2 dni roboczych artykuły wolne od wad na własny 
koszt. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień 
opóźnienia w wysokości 1% ceny brutto całości przedmiotu zamówienia, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Środki czystości dostarczone niezgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku do umowy zostaną 
zwrócone Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz nieuregulowanych odszkodowań                  
z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

§ 7 

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 8 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy: 

1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), 

2. kodeksu cywilnego. 
§ 9 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

 

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym jest sąd 
powszechny w Szczecinie.  

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Wykonawca: 
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Załącznik Nr 1 
do umowy Nr … 

 
 

Lp. 
 

Asortyment 
 

Nazwa produktu 
równoważnego 

Jedn. 
miary 

 
Ilość 

Cena 
jednostko
wa netto 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

1 mleczko czyszcząco-polerujące o odczynie 
kwaśnym (PH ok. 2,5 w roztworze 100%) do 
wszystkich powierzchni wodo- i 
kwasoodpornych o wadze 850 g, typu Ecofix 
Sauer lub równoważny 

 szt. 250     

2 środek do mycia szyb, cechujący się szybkim 
odparowaniem, nie pozostawiający śladów 
(PH w 100% roztworze ok. 9,5) o poj. 1 l. 
,typu Vitrex lub równoważny 

 szt. 100     

3 środek kwasowy do gruntownego czyszczenia, 
o właściwościach antybakteryjnych, 
usuwający osady wapienne i rdzę (PH ok. 0,6), 
pojemność 1 l., typu Puracid lub równoważny 

 szt. 50     

4 wybielacz do tkanin białych, przeznaczony 
zarówno do prania ręcznego, jak i w pralkach, 
typu ACE lub równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 30     

5 płyn do mycia naczyń Ludwik lub 
równoważny o poj. 5 l. 

 szt. 45     

6 mydło antybakteryjne w płynie o poj. 5 l.  szt. 45     

7 Preparat typu Sidolux R lub równoważny do 
pielęgnacji podłóg, nadający połysk 
powierzchniom z glazury, terakoty, PCV itp., 
odporny na ścieranie, zawierający substancje 
zapachowe o poj. 1,0 l. 

 szt. 65     

8 Papier toaletowy typu Jumbo Tork lub 
równoważny, duże rolki, pakowane po 12 
szt./worek, średnica rolki ok. 19 cm  

 rolka 200     

9 Papier toaletowy dwuwarstwowy, małe rolki 
34,5 mb/rolka, kolor biały, pakowane po 10 
szt./worek 

 worek 45     

10 Pojedyncze ręczniki papierowe gofrowane do 
podajników, typu Z-Z, kolor zielony L4000 
(pakowane po 4 tys. szt.) 

 op. 80     

11 Środek antystatyczny do konserwacji mebli w 
aerozolu typu Pronto lub równoważny o poj. 
400 ml. 

 szt. 60     

12 emulsja samopołyskowa do konserwacji 
podłóg z tworzyw sztucznych, zawierająca 
woski i komponenty akrylowe, typu Sin-Lux 
lub równoważna o poj. 5 l. 

 szt. 15     

13 środek do utrzymania czystości paneli 
podłogowych o właściwościach czyszczących 
i nabłyszczających, o poj. 1 l, typu Panelin lub 
równoważny 

 szt. 15     

14 środek do mycia podłóg laminowanych i 
lakierowanych, o właściwościach 
antypoślizgowych, poj. 1 l., typu Laminet lub 
równoważny 

 szt. 30     

15 Środek do gruntownego doczyszczania silnie 
zabrudzonych powierzchni typu Feja FP-2 lub 
równoważny o poj. 5 l. 

 szt. 15     

16 Żel usuwający kamień wodny, osady 
wapienne, rdzę, tłuszcze oraz pozostałości 
mydlane, typu Flesz lub równoważny o poj. 
0,5 l. 

 szt. 30     
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17 skoncentrowany preparat do usuwania starych 
warstw powłok zabezpieczających, emulsji 
nabłyszczających i wosków, poj. 1 l., typu 
Turbo-strip lub równoważny 

 szt. 25     

18 Ręczniki papierowe, kolor biały, rolka 60 mb, 
typu Tenerella lub równoważne 

 szt. 50     

19 środek gruntownie czyszczący do WC, 
usuwający osady wapienne, o poj. 1 l., typu 
Puracid lub równoważny 

 szt. 20     

20 Papier toaletowy typu Mawa, kolor szary, 
małe rolki 30 mb./rolka, pakowane po 64 
szt./worek 

 worek 6     

21 Odświeżacz powietrza z rozpylaczem, typu 
Brise lub równoważny, poj. 0,4 l. 

 szt. 30     

22 preparat do nabłyszczania wszystkich 
rodzajów podłóg, zawierający wosk, tworzący 
warstwę ochronną, antypoślizgową, odporną 
na zarysowania, o poj. 1 l. typy Star Polymer 

 szt. 10     

23 Granulat do udrażniania rur i dezynfekcji 
kratek ściekowych, syfonów oraz urządzeń 
sanitarnych, typu Kret lub równoważny o poj. 
0,5 kg. 

 szt. 20     

24 Zel do udrażniania rur i dezynfekcji kratek 
ściekowych, syfonów oraz urządzeń 
sanitarnych, typu Kret lub równoważny o poj. 
0,5 kg. 

 szt. 30     

25 Kostki do WC w koszyczku  szt. 200     

26 skoncentrowany środek do mycia mebli 
(zarówno matowych, jak i z połyskiem), 
usuwający brud z powierzchni lakierowanych, 
emaliowanych i ceramicznych, może byż 
stosowany do płytek ściennych i 
podłogowych, tworzyw sztucznych i szkła, 
poj. 1 l., typu Meblin VC 245 lub równoważny 

 szt. 15     

27 Płyn do mycia i dezynfekcji toalet oraz 
urządzeń sanitarnych typu Tytan lub 
równoważny o poj. 0,7 l. 

 szt. 35     

28 Płyn do mycia naczyń Lucek lub równoważny 
o poj. 0,5 l. 

 szt. 100     

29 Mydło toaletowe, kostka o wadze 100 g., typu 
Luksja lub równoważne 

 szt. 1800     

RAZEM:    
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
 

 
P r o j e k t   u m o w y  
CZĘŚĆ II 
 
 

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

zawarta dnia ……………………... w Szczecinie pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin, w imieniu której działa Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, Jednostka 
Budżetowa, OWR Agawa z siedzibą przy  ul. Śliskiej 5                
w Mrzeżynie 

reprezentowany przez: 

Andrzeja Gajdę  - Dyrektora 

zwany dalej Zamawiającym, 

a 

firmą …………………….………… z siedzibą ……………….…………….. wpisaną do KRS/ewidencji 
działalności gospodarczej pod nr ew. ……………….....………., reprezentowaną przez: 

 

................................... 

................................... 

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

§ 1 

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości dla potrzeb 
Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie poprzez dostarczenie ich do siedziby MJOG przy            
ul. Czesława 9 w Szczecinie oraz do Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Agawa” przy ul. Śliskiej 5                    
w Mrzeżynie.  Nr postępowania MZOG/ZP/7/2011.  

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie świadczeń polegających na sukcesywnej dostawie, własnym 
środkiem transportu i na własny koszt środków czystości dla potrzeb Ośrodka Wczasowo-
Rehabilitacyjnego „Agawa” w Mrzeżynie. 

2.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 1 do 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że artykuły będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do powszechnego 
stosowania. 

4. Ilości poszczególnych artykułów podane w formularzu cenowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie              
w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

5. Rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia określana będzie każdorazowo w zależności od potrzeb, w trybie 
określonym w § 3 ust. 1, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym integralną część niniejszej 
umowy. 
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§ 3  
 

1.  Przedmiot umowy określony w załączniku do umowy będzie dostarczany w partiach, w ramach bieżących   
potrzeb, w ciągu 3 dni od daty złożenia zapotrzebowania.  

 
2.  Zgłoszone telefonicznie zamówienie zostanie przesłane faksem na telefon Wykonawcy oraz potwierdzone 

faksem przez Wykonawcę. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się maksymalną wartość brutto w wysokości  ………………    zł., 
w tym podatek VAT w wysokości ………………. zł.   

      słownie: ……………………………………………………………..………………………………………… 

2. Zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia łącznie w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie może 
przekroczyć wartości umowy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym są cenami stałymi, nie podlegającymi waloryzacji          
w okresie związania umową 

4. Ceny jednostkowe obejmują wszelkie koszty związane z zakupem i dostawą przedmiotu umowy.  

5. W zależności od potrzeb Zamawiający może zmienić ilość zamawianych środków czystości                             
w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych podanych              
w ofercie oraz limitu maksymalnej wartości zamówienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania w całości kwoty przeznaczonej na realizację 
zamówienia.  

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za każdą partię dostarczonych środków czystości ceny oferowane 
przez Wykonawcę, zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy wraz z należnym podatkiem VAT. 

8. Zapłata należności następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania faktury. 

9. Faktura powinna zawierać sumę wynikającą z ilości i cen jednostkowych dostarczonych środków czystości. 

§ 5 

1.  Umowa zostaje zawarta na okres …. (słownie: ……..) miesięcy, tj. od dnia .......................... do dnia 
31.12.2011 r.  

2.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym  w  przypadku 
dwukrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Za nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności:                                                             
- dostarczenie materiałów niezgodnych z opisem (według Załącznika Nr 1),                                                  
- odmowę wymiany towaru na wolny od wad lub zgodny z opisem określonym w Załączniku Nr 1,                                 
- nie dostarczenie asortymentu wg zgłoszonego, zgodnie z  trybem określonym w § 3, zapotrzebowania          
w wyznaczonym  terminie. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z  tytułu wykonanej części umowy. 

§ 6 

1. W przypadku niezgodnego z niniejszą Umową wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną:                                                                                                                                                   
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a) 1% ceny brutto całości przedmiotu zamówienia, określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki   
w realizacji zamówienia,                                                                                                                                    
b) 10%  ceny brutto całości przedmiotu zamówienia, określonej w § 4 ust. 1 umowy za rozwiązanie umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. W przypadku dostawy artykułów wadliwych Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu tych artykułów,         
a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 2 dni roboczych artykuły wolne od wad na własny 
koszt. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień 
opóźnienia w wysokości 1% ceny brutto całości przedmiotu zamówienia, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Środki czystości dostarczone niezgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku do umowy zostaną 
zwrócone Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz nieuregulowanych odszkodowań                  
z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

§ 7 

Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 8 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy: 

1.  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 
z późn. zm.), 

2. kodeksu cywilnego. 
§ 9 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 
powstałych między nimi w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

 

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym jest sąd 
powszechny w Szczecinie.  

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Wykonawca: 
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Załącznik Nr 1 
                                                                                                                                                do umowy Nr … 

 
Lp. 

 
Asortyment 

 

Nazwa 
produktu 

równoważnego 

Jedn. 
miary 

  
Ilość 

Cena 
jednostko
wa netto 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

1 Uniwersalny płyn czyszcząco-dezynfekujący do 
mycia podłóg o poj. 1 l. typu Ajax Floral Fiesta 
lub równoważny 

 szt. 200     

2 Wybielacz do tkanin białych, przeznaczony 
zarówno do prania ręcznego, jak i w pralkach, 
typu ACE lub równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 300     

3 Proszek czyszcząco-dezynfekujący typu Ajax, 
IZO lub równoważny o wadze 0,5 kg. 

 szt. 200     

4 Odświeżacz powietrza w aerozolu o poj. 400 ml., 
typu Brise lub równoważny. 

 szt. 80     

5 Proszek do prania tkanin białych i kolorowych o 
wadze 9 kg., typu Pollena Rex, E lub 
równoważny 

 szt. 40     

6 Płyn do mycia i dezynfekcji toalet oraz urządzeń 
sanitarnych typu Domestos, Tytan lub 
równoważny o poj. 0,75 l. 

 szt. 300     

7 Kostki zapachowe do WC w koszyczku, typu 
Generał lub równoważne 

 szt. 250     

8 Kostki zapachowe do WC – zapas  szt. 200     

9 Płyn do zabezpieczania mebli i drewna typu 
Pronto, Sidolux lub równoważny, o poj. 1 l. 

 szt. 80     

10 Mydło antybakteryjne w płynie o poj. 5 l.  op. 15     

11 Preparat typu Sidoux lub równoważny do 
pielęgnacji podłóg, nadający połysk 
powierzchniom z linoleum, PCV, lastriko itp., 
odporny na ścieranie, zawierający substancje 
zapachowe o poj. 1 l. 

  
szt. 

 
350 

    

12 Proszek do mycia przeznaczony do zmywarek, 
typu Robot, Ludwik lub równoważny o wadze 
2,5 kg. 

 szt. 60     

13 Płyn do mycia szyb z rozpylaczem, typu Window 
lub równoważny – poj. 0,5 l. 

 szt. 100     

14 Płyn do mycia szyb, zapas, typu Window lub 
równoważny – poj. 0,5 l 

 szt. 150     

15 Płyn do zabezpieczania i nabłyszczania podłóg 
drewnianych, typu Pronto, Sidolux lub 
równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 80     

16 Środek antystatyczny do konserwacji mebli w 
aerozolu typu Pronto, Sidolux lub równoważny o 
poj. 400 ml. 

  
szt. 

 
50 

    

17 Środek odplamiający do tkanin typu Vanisch lub 
równoważny o poj. 2 l. 

 szt. 100     

18 Płyn do mycia kabin typu Bad Reiniger lub 
równoważny o poj. 1 l. 

 szt. 30     

19 Płyn do płukania tkanin typu K, Global lub 
równoważny o poj. 2 l. 

 szt. 70     

20 Płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych typu 
Pikasat lub równoważny, poj. 1 l. 

 szt. 80     

21 Płyn do mycia naczyń Ludwik lub równoważny 
]o poj. 20 l. 

 op. 15     
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22 Płyn do naczyń Ludwik lub równoważny               
o poj. 5 l. 

 op. 30     

23 Papier toaletowy celulozowy, dwuwarstwowy, 
pakowany po 8 rolek, kolor biały żółty, różowy, 
typu Fido  

 op. 650     

RAZEM:    

 


