ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Wymagania ZWiK Spółka z o.o. jakie winny spełniać środki higieniczno –
sanitarne, środki czystości, dozowniki, worki na odpady oraz sprzęt do sprzątania
przeznaczony na potrzeby ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie.
I.

ŚRODKI HIGIENICZNO – SANITARNE.

Wszystkie niżej wymienione środki higieniczne ujęte w części nr 1, części nr 2 i w części nr 3
w pozycji nr 1 muszą:
1. spełniać wymagania określone ustawą z dnia 4 października 2018r o produktach kosmetycznych
(Dz. U. 2018 poz. 2227 z późniejszymi zmianami) oraz muszą być zgodne z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009r.
2. w dniu dostawy posiadać termin ważności (przydatności) do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy
licząc od daty dostawy do zamawiającego.
Część nr 1
1. Mydło toaletowe w kostce w opakowaniu min. 90g max. 100g.
a) mydło toaletowe w różnej wersji zapachowej,
b) Nazwa handlowa znajdująca się na opakowaniu mydła: LUKSJA lub ARKO,
c) Producent: PZ Cussons S.A. lub Sarantis Polska
d) Ilość: 10 000 szt.
2. Glicerynowy krem do rąk w opakowaniu min. 100 ml.
a) krem o działaniu pielęgnacyjnym przeznaczony do każdego rodzaju skóry rąk,
b) krem przebadany dermatologicznie,
c) krem w różnej wersji zapachowej np.: glicerynowo-aleosowy, glicerynowo–cytrynowy,
glicerynowo – migdałowy itd.,
d) zalecany krem posiadający w swoim składzie np.: witaminy A + E lub prowitaminę B5,
e) krem w tubce LDPE zakończony zakrętką umożliwiającą wielokrotne zakręcanie i odkręcanie
kremu,
f) na tubce kremu muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa kremu, skład, gramatura
oraz termin przydatności do użycia,
g) Ilość: 7 000 szt.
Część nr 2
1. Mydło w płynie w opakowaniu 5 litrowym.
a) mydło przeznaczone do dozownika,
b) mydło przebadane dermatologicznie,
c) mydło posiadające delikatny zapach o gęstej konsystencji balsamu, która sprawi, że po przelaniu
go do dozownika nie wycieknie z niego,
d) mydło musi posiadać min. pH 5,5,
e) mydło zawierające w swoim składzie substancje np. na bazie oleju kokosowego, pochodne
lanoliny, które nawilżają skórę i zabezpieczają ją przed pękaniem i wysuszaniem nadając skórze
elastyczność, gładkość, uczucie świeżości i wygładzenie naskórka,
f) mydło musi znajdować się w plastikowym 5 litrowym kanistrze z rączką umożliwiającą
przenoszenie. Kanister zakręcany nakrętką służącą do wielokrotnego odkręcania i zakręcania
mydła,
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g) na kanistrze mydła muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa mydła, skład mydła,
pojemność oraz termin przydatności do użycia,
h) Ilość: 200 szt.
2. Pasta w płynie do mycia silnie zabrudzonych rąk w opakowaniu 5 litrowym.
a) pasta w plastikowym 5 litrowym kanistrze, na który będzie można nakręcić pompkę do
dozowania pasty,
b) pasta przebadana dermatologicznie,
c) średnica i gwint otworu wlewowego w karnistrze na który będzie nakręcana pompka dozująca
musi być dostosowany do pompek dozujących w które wyposażone są placówki zamawiającego
– pompka dozująca firmy Merida Spółka z o.o. o symbolu PA1,
d) pasta posiadająca delikatny nieduszący zapach,
e) pasta usuwająca wszelkie zabrudzenia powstałe od olejów silnikowych, smarów, ropy
i tłuszczy,
f) pasta zawierająca składniki, które zapobiegają pękaniu i wysuszaniu skóry nawet przy częstym
myciu rąk (np. lanoline),
g) skóra rąk po umyciu pastą powinna pozostać miękka i odpowiednio nawilżona,
h) pasta o konsystencji płynnej, nie zatykająca kanalizacji wewnętrznej,
i) na kanistrze pasty muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa pasty, skład pasty,
pojemność oraz termin przydatności do użycia,
j) Ilość: 150 szt.
Część nr 3
1. Jednorazowe (wkład) mydło w pianie.
a) wkład o pojemności 700g,
b) mydło (piana) przebadane dermatologicznie,
c) wkład przeznaczony do dozownika, w trakcie pobierania z dozownika mydła wypływa mydło
w postaci gęstej białej piany,
d) mydło (piana) posiadająca dobre właściwości pielęgnująco – myjące, nadające skórze
elastyczność i zapobiegające jej wysuszaniu,
e) mydło (piana) musi posiadać min. pH 5,5,
f) mydło (piana) opakowane jest w jednorazowy wkład zakończony jednorazową pompką
spieniającą. Poprzez jednorazowy wkład zamawiający rozumie hermetycznie zamkniętą torebkę
wykonaną np. z polietylenu opakowaną w papierowy kartonik wraz z pompką spieniającą
wykonaną z tworzywa sztucznego. Wszystkie użyte do wkładu elementy są jednorazowego
użytku,
g) na papierowym kartoniku wkładu z mydłem muszą być umieszczone następujące informacje:
nazwa mydła, gramatura, instrukcja instalacji wkładu do dozownika oraz termin przydatności
do użycia,
h) wkład mydła w pianie musi być kompatybilny z dozownikami w które wyposażone są placówki
zamawiającego – dozowniki do mydła w pianie firmy Merida Spółka z o.o., symbol DTS201,
DTN201, DPB 201,
i) Ilość: 600 szt.
2. Ręcznik papierowy w rolce z adaptorem do automatycznych dozowników.
a) ręcznik jednowarstwowy w kolorze zielonym,
b) waga rolki: min. 1092,0 g – max. 1208,0 g,
c) gramatura ręcznika: min. 39,0 g/m2 – max. 45,0 g/m2,
d) długość wstęgi na rolce: min. 130 m – max. 150 m,
e) szerokość wstęgi: min. 19 cm – max. 21 cm,
f) średnica rolki: min. 13,7 cm – max. 15,2 cm,
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g) średnica tulei: min. 3,8 cm – max. 4,2 cm,
h) ręcznik wodo utwardzalny,
i) ręcznik gofrowany,
j) ręcznik bez perforacji,
k) ręcznik bezzapachowy przy użytkowaniu w kontakcie z wodą,
l) ręcznik mocowany do tulei w celu uniemożliwienia obracania się tulei w rolce,
m) każda rolka ręcznika posiadająca w tulei jednorazowy adaptor umożliwiający bezproblemowe
dozowanie ręcznika w dozowniku,
n) ręcznik jednolity (bez dziur, odbarwień, z jednolitym kolorem i jakością na całej długości rolki),
o) rolki ręcznika pakowane w karton, na kartonie muszą zostać umieszczone następujące
informacje: nazwa handlowa produktu, ilość rolek ręcznika w kartonie,
p) ręczniki papierowe w rolce muszą być kompatybilne z dozownikami w jakie wyposażone są
placówki zamawiającego – dozowniki firmy Merida Spółka z o.o., symbol CJB 305, CJB 304
q) Ilość: 4950 rolek.
Część nr 4
1. Ręcznik papierowy składany „ZZ”.
a) ręcznik papierowy przeznaczony do dozowników na ręczniki,
b) ręcznik jednowarstwowy,
c) ręcznik w kolorze białym – białość ręcznika min.75%.
d) ręcznik bezzapachowy przy kontakcie z wodą,
e) ręcznik wodo utwardzalny,
f) ręcznik gofrowany,
g) gramatura ręcznika min. 24 g/m2 , (+/- 5%),
h) ręczniki pakowane po 200 – 250 listków w paczce (w kartonie po 20 paczek),
i) ręczniki pakowane w karton, na kartonie muszą zostać umieszczone następujące informacje:
nazwa handlowa produktu, ilość ręczników w kartonie,
j) Ilość: 300 kartonów.
2. Papier toaletowy duże rolki.
a) papier przeznaczony do dozownika – pojemnika na papier toaletowy zamykany na kluczyk,
b) papier w kolorze białym lub szarym,
c) papier bezzapachowy,
d) papier gofrowany,
e) długość wstęgi min.160 mb, (+/- 5%),
f) szerokość wstęgi: 9 cm, (+/- 5%),
g) średnica rolki: 19 cm, (+/- 5%),
h) średnica tulei: 6 cm, (+/- 5%),
i) gramatura papieru: min. 36 g/m2 , (+/- 5%),
j) papier powinien być wiotki, miękki z dobrze rozwłóknionej masy,
k) papier jednolity (bez dziur, odbarwień, z jednolitym kolorem i jakością na całej długości rolki),
l) na opakowaniu zbiorczym papieru muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa
handlowa produktu, ilość rolek papieru w opakowaniu,
m) papier toaletowy musi być kompatybilny z dozownikami/pojemnikami w jakie wyposażone są
placówki zamawiającego – dozowniki firmy Merida Spółka z o.o., symbol BTS201
n) Ilość: 5000 rolek
3. Przemysłowe czyściwo papierowe w dużych rolkach.
a) kolor czyściwa: białe lub zielone lub niebieskie,
b) czyściwo bezzapachowe przy kontakcie z wodą,
c) czyściwo nie barwiące,
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d)
e)
f)
g)
h)

czyściwo gofrowane,
szerokość czyściwa min. 27 cm, (+/- 5%),
długość czyściwa min. 360 m, (+/- 5%),
gramatura czyściwa min. 36 g/m2, (+/- 5%),
czyściwo jednolite (bez dziur, odbarwień, z jednolitym kolorem i jakością na całej długości
rolki),
i) na opakowaniu zbiorczym czyściwa muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa
handlowa produktu, ilość rolek czyściwa w opakowaniu,
j) Ilość: 150 rolek

Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów na wyżej wyszczególnione środki sanitarne
wyszczególnione w części nr 4 o +/- 5%.
II. ŚRODKI CZYSTOŚCI.
Wszystkie niżej wymienione środki czystości w postaci koncentratów wyszczególnione
w części nr 5 muszą:
1. posiadać aktualną kartę charakterystyki substancji/mieszaniny niebezpiecznej zgodną
z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r w sprawie „REACH” (Dz. U. UE.I.06.396.1 ze zm.). Karty należy dostarczyć na
telefoniczne wezwanie Zamawiającego.
2. posiadać termin ważności (przydatności) do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty
dostawy do zamawiającego.
Część nr 5
1.

Środek (koncentrat) do codziennego mycia sanitariatów w opakowaniu 1 l.
Nazwa środka: NANO SANITIN PLUS lub NANO SAN VC112
Producent: Merida Spółka z o.o. lub PPUH Voigt Spółka z o.o.
Ilość: 600 szt.

2.

Środek (koncentrat) do gruntownego mycia sanitariatów w opakowaniu 1 l.
Nazwa środka: SUPER SANITIN PLUS lub PIKASAT VC 120
Producent: Merida Spółka z o.o. lub PPUH Voigt Spółka z o.o.
Ilość: 1 000 szt.

3.

Środek (koncentrat) do mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni w opakowaniu 1 l.
Nazwa środka: UNIVERSALIN PLUS lub UNIVERSAL VC250
Producent: Merida Spółka z o.o. lub PPUH Voigt Spółka z o.o.
Ilość: 150 szt.

4.

Środek (koncentrat) do mycia podłóg w opakowaniu 1 l.
Nazwa środka: MULTIFLOOR PLUS lub NANO ORANGE VC241
Producent: Merida Spółka z o.o. lub PPUH Voigt Spółka z o.o.
Ilość: 900 szt.

5.

Środek (koncentrat) do mycia szyb i powierzchni szklanych w opakowaniu 1 l.
Nazwa środka: VITRINEX PLUS lub LASIPUR VC175
Producent: Merida Spółka z o.o. lub PPUH Voigt Spółka z o.o.
Ilość: 80 szt.

6.

Środek (koncentrat) do usuwania tłustego brudu w opakowaniu 1 l.
Nazwa środka: FATEX PLUS lub BRUDPUR VC242
Producent: Merida Spółka z o.o. lub PPUH Voigt Spółka z o.o.
Ilość: 60 szt.
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III. ŚRODKI CZYSTOŚCI ORAZ SPRZĘT DO SPRZĄTANIA
Niżej wymienione środki czystości wyszczególnione w części nr 6 w pozycji nr 1, w pozycji nr 2,
muszą:
1. posiadać aktualną kartę charakterystyki substancji/mieszaniny niebezpiecznej zgodną
z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r w sprawie „REACH” (Dz. U. UE.I.06.396.1 ze zm.). Karty należy dostarczyć na
telefoniczne wezwanie Zamawiającego.
2. posiadać termin ważności (przydatności) do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty
dostawy do zamawiającego.
Część nr 6
1. Płyn do mycia naczyń w opakowaniu o pojemności min. 1000 g.
a) Nazwa handlowa: LUDWIK
b) Producent: GRUPA INCO S.A.
c) Ilość: 204 szt.
2. Mleczko z mikrogranulkami w opakowaniu o pojemności min. 550g
a) Nazwa handlowa: DIX CLEANING CREAM ACTIVE FRESH,
b) Producent: GOLD DROP Spółka z o.o.
c) Ilość: 150 szt.
3. Ścierka domowa perforowana
a) Ścierka domowa perforowana pakowana po 3 szt. lub 6 szt. w opakowaniu,
b) Nazwa handlowa/index: ścierka domowa perforowana/ 020030 lub 020040,
c) Producent: York PL Spółka z o.o. Sp.k.
d) Ilość: 852 szt.
4. Szczotka (miotła) do zamiatania REGINA
a) Szczotka bez kija,
b) Nazwa handlowa/index: REGINA/11259
c) Producent: PTH Aneks Spółka z o.o.
d) Ilość: 58 szt.
5. Zmywak kuchenny do naczyń duży - maxi.
a) zmywak kuchenny duży – maxi,
b) zmywak dwustronny z jednej strony miękka gąbka lub pianka nie rysująca czyszczonych
powierzchni a z drugiej strony warstwa np. szorstkiej fibry pozwalająca usunąć zaschły
i uporczywy brud,
c) na opakowaniu zmywaka muszą być umieszone następujące informacje: nazwa handlowa
produktu, ilość sztuk zmywaka w opakowaniu,
d) Ilość: 425 szt.
6. Druciak spiralny metalowy duży.
a) zalecana średnica min. 6 cm,
b) druciak spiralny metalowy (wykonany ze stali nierdzewnej),
c) druciak przeznaczony do czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni,
d) na opakowaniu druciaka muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa handlowa
produktu, ilość sztuk druciaka w opakowaniu,
e) Ilość: 120 szt.
7. Szczotka toaletowa do WC z pojemnikiem.
a) komplet w kolorze białym,
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b) wolno stojący pojemnik na szczotkę do WC w kształcie ściętego stożka + szczotka do
czyszczenia WC,
c) wykonane w całości z plastiku,
d) Ilość: 50 kpl.
8. Szczotka – zmiotka drewnianą rączką.
a) zmiotka przeznaczona do: zamiatania powierzchni wewnętrznych z suchych zanieczyszczeń
oraz czyszczenia samochodów z liści i śniegu,
b) korpus szczotki i rączka szczotki wykonana z drewna,
c) szczotka z włosiem naturalnym typu zwierzęcego, lub z włosiem mieszanym lub z miękkim
włosiem sztucznym nie powodująca zarysowań na sprzątanej powierzchni,
d) Ilość: 15 szt.
9.

Szczotka drewniana do zamiatania „ulicówka” z metalową tuleją, szczotka wraz
z kijem.
a) szczotka przeznaczona do zamiatania parkingów, ulic, chodników w warunkach suchych
jak i mokrych,
b) korpus szczotki wykonany z drewna o długości 50 cm – 60 cm,
c) szczotka z włosia z PVC lub innego tworzywa sztucznego,
d) na środku drewnianego korpusu szczotki umieszczona metalowa tuleja na kij,
e) szczotka posiadająca kij drewniany zakończony w sposób tradycyjny, pasujący do metalowej
tulei znajdującej się na drewnianym korpusie szczotki,
f) długość kija drewnianego min. 120 cm,
g) Ilość: 30 kpl.
IV. WORKI NA ODPADY

Część nr 7
1. Worki na odpady 35 l.
a) worki przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci,
b) wykonane z grubej folii LDPE,
c) na workach lub na opakowaniu zbiorczym worków musi być umieszczona etykieta na której
muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa handlowa produktu, rodzaj folii z jakiej
zostały wykonane worki, pojemność worków w litrach oraz ilość worków w opakowaniu,
d) Ilość: 26 000 szt.
2. Worki na odpady 60 l.
a) worki przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci,
b) wykonane z grubej folii LDPE,
c) na workach lub na opakowaniu zbiorczym worków musi być umieszczona etykieta na której
muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa handlowa produktu, rodzaj folii z jakiej
zostały wykonane worki, pojemność worków w litrach oraz ilość worków w opakowaniu,
d) Ilość: 26 000 szt.
3. Worki na odpady 120 l.
a) worki przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci,
b) wykonane z grubej folii LDPE,
c) na workach lub na opakowaniu zbiorczym worków musi być umieszczona etykieta na której
muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa handlowa produktu, rodzaj folii z jakiej
zostały wykonane worki, pojemność worków w litrach oraz ilość worków w opakowaniu,
d) Ilość: 3500 szt.
4. Worki na odpady 160 l.
a) worki przeznaczone do segregacji i gromadzenia śmieci,
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b) wykonane z grubej folii LDPE,
c) na workach lub na opakowaniu zbiorczym worków musi być umieszczona etykieta na której
muszą być umieszczone następujące informacje: nazwa handlowa produktu, rodzaj folii z jakiej
zostały wykonane worki, pojemność worków w litrach oraz ilość worków w opakowaniu,
d) Ilość: 4200 szt.
V. DOZOWNIKI
Część nr 8
1.

Dozownik/podajnik automatyczny na ręczniki papierowe w rolkach z adapterem
a) front dozownika/podajnika biały – połysk,
b) tył dozownika/podajnika transparetny jasny – połysk,
c) Nazwa handlowa/symbol: SOLID CUT/CJB 304
d) Producent: Merida Spółka z o.o.
e) Ilość: 50 szt.

2.

Dozownik na wkłady mydła w pianie
a) dozownik na jednorazowe (wkłady) mydła w pianie,
b) dozownik wykonany z ABS,
c) przód dozownika biały połysk z szarym okienkiem,
d) tył dozownika szary,
e) Nazwa handlowa/symbol: TOP/DPB 201
f) Producent: Merida Spółka z o.o.
g) Ilość: 50 szt.
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