Załącznik Nr 1 do 1/ZC/2016
PAKIET II
Profesjonalne środki czystości
Lp.
Produkt - opis

Jm

Ilość Cena jed- Kwota
nostkowa podatku
brutto (zł) Vat (zł)

1

Profesjonalny środek odkamieniająco- czyszczący, (nie
zawierający kwasu solnego ,siarkowego i azotowego) do
pomieszczeń sanitarnych, łazienek, sanitariatów oraz
pomieszczeń basenowych, stosowany do mycia ręcznego, posiadający atesty i dopuszczenia. Wartość pH<1.
Opakowanie maksymalnie 5 litrów.

litr

130

2

Kwaśny preparat dezynfekujący przeznaczony do dezynfekcji powierzchni pH < 1. Zarejestrowany w kat. I
gr 2,4 Wykonawca musi podać stopień rozcieńczenia
zaakceptowany przez Ministra Zdrowia. Minimalne akceptowane rozcieńczenie przy którym produkt wykazuje
działanie biobójcze przez Zamawiającego to 1 do 20
(5%). Rozcieńczenie może być mniejsze np. 1% a nie
może być większe. Informacja o stopniu rozcieńczania
zgodnie z art. 44 ustawy o produktach biobójczych winna znajdować się w pozwoleniu na obrót lub załączniku
do niego (treść etykiety lub ulotki informacyjnej) zgodnej z obowiązującymi od 1 czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia PE i Rady 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP). Opakowanie maksymalne 5L.

litr

35

3

Zasadowy preparat dezynfekujący przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji linii brzegowej (zapis o tym powinien znajdować się z pozwoleniu
na wprowadzenie do obrotu lub jego załączniku) Zarejestrowany w kat. I gr 2,4. Minimalne akceptowane rozcieńczenie przy którym produkt wykazuje działanie biobójcze przez Zamawiającego to 1 do 20 (5%). Rozcieńczenie może być mniejsze np. 1% a nie może być większe. Informacja o stopniu rozcieńczania zgodnie z art. 44
ustawy o produktach biobójczych winna znajdować się
w pozwoleniu na obrót lub załączniku do niego (treść
etykiety lub ulotki informacyjnej) zgodnej z obowiązują-

litr

80

Cena jednostkowa
netto (zł)

Nazwa
handlowa/
nazwa
producenta

Wartość ofe- Łączna warrowanego
tość oferowaopakowania i nego towaru
pojemność

cymi od 1 czerwca 2015 r. wymaganiami rozporządzenia
PE i Rady 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych.
Opakowanie maksymalne 5L.

4

Profesjonalny płyn przeciw algom i glonom znajdujących się w wodzie basenów kąpielowych. Środek musi
usuwać istniejące glony oraz bakterie coli, gronkowca
złocistego i Legioneli. Środek biobójczy, zawierający
min. 30% amin czwartorzędowych. Opakowanie maksymalne 5L.. Środek musi posiadać wszelkie normy i
dopuszczenia.

litr

100

5

Profesjonalna pasta czyszcząca, do gruntownego doczyszczania, zawierająca kwas szczawiowy, usuwająca
kamień, tłuszcz oraz różne trudne do usunięcia zanieczyszczenia.
Opakowanie maksymalnie 250g.

szt

60

6

Profesjonalny środek do czyszczenia i pielęgnacji stali
szlachetnej.
Opakowanie z atomizerem 550 g.

szt

4

7

Płynny profesjonalny środek do czyszczenia drewnianych elementów sauny: ścian, ławek i podestów. Środek
zachowujący neutralny kolor, nie powodujący odbarwień
drewna, nie pozostawiający osadów. Środek zawierający
15-20 % nadtlenku wodoru 0 – 1 % niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Środek nie zawierający
alkoholu (nie powodujący zagrożenia pożarowego).Opakowanie maksymalnie 5 litrów.

litr

15

8

Profesjonalny środek do dezynfekcji powierzchni basenowych posiadający właściwości bakteriobójcze, drożdżakobójcze i grzybobójcze. Środek do dezynfekcji stóp
i rąk. Opakowanie maksymalnie 5 litrów.

litr

15

