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Załącznik nr 3 do OPZ 

 

Wymagane środki czystości niezbędne do sprzątania. 

 

Zamawiający wymaga, aby w ramach wykonywania ww. czynności Wykonawca w szczególności 

używał niżej wymienionych artykułów 

 

L.p. Środki czystości Parametry 

1.  Papier toaletowy 

Min. dwuwarstwowy, miękki, kolor biały, wykonany ze 100% 

celulozy, rozmiar papieru pasujący do podajników będących na 

wyposażeniu Zamawiającego.  

2.  Ręcznik papierowy 

Ręcznik papierowy typu ZZ, składany, gofrowany, miękki, gruby 

– gramatura min 35g/m², kolor biały lub szary, 100 % celulozy, 

niepylące, bezzapachowe, rozmiar ręcznika pasujący do 

podajników w pomieszczeniach sanitarnych oraz w 

pomieszczeniach socjalnych.  

3.  

Ręcznik papierowy w 

roli oraz do podajnika 

automatycznego 

Ręcznik w roli z wyciąganą tuleją, 100% celuloza, min. 100mb, 

min. 2 warstwy, pasujący do podajników będących na 

wyposażeniu Zamawiającego w pomieszczeniach sanitarnych - 

umożliwiający wyciąganie papieru od dołu podajnika  

4.  Mydło w płynie 

Mydło naturalne w płynie do codziennej pielęgnacji skóry, 

zawierające naturalne składniki niepodrażniające, nawilżające 

skórę, skutecznie usuwające zabrudzenia, z zawartością 

lanoliny, antybakteryjne. 

5.  
Żel do WC 

z aplikatorem 

Żel aplikowany bezpośrednio do wnętrza muszli toaletowej, 

pisuarów, niwelujący przykry zapach, odświeżający wnętrze 

muszli, chroniący przed osadzaniem się kamienia i rdzy, 

zawierający składniki antybakteryjne, w kilku wariantach 
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zapachowych, tj. kwiatowym, cytrusowym, owocowym lub 

innym. 

6.  
Środek do dezynfekcji 

deski sedesowej 

Cechy produktu: 

o szerokim spektrum biobójczym: bakteriobójczy, 

grzybobójczy, wirusobójczy, krótki czas działania, wygodna i 

szybka forma aplikacji preparatu, przyjemny delikatny zapach, 

błyskawicznie schnący, nie pozostawiający żadnych śladów. 

Opakowanie: do 1 litra ze spryskiwaczem 

7.  
Środek do mycia muszli 

klozetowych 

Środek o właściwościach czyszcząco-dezynfekujących oraz 

wybielających, usuwający kamień, bakterie, wirusy i grzyby, 

zawierający kwiatowe, cytrusowe, owocowe lub inne 

kompozycje zapachowe, przeznaczony w szczególności do 

usuwania osadów z muszli klozetowych i pisuarów. 

8.  

Mleczko do czyszczenia 

umywalek oraz 

armatury 

Środek pomagający utrzymać powierzchnię w stanie czystości, 

zawierający kwiatowe, cytrusowe, owocowe lub inne 

kompozycje zapachowe, nie rysujący powierzchni, usuwający 

tłuszcz, brud, osad z kamienia oraz rdzy, plamy pleśni, 

zawierający związki wybielające. 

9.  Płyn do szyb 

Odtłuszczający płyn usuwający kurz, zabrudzenia na szybach, 

tłuste osady i inne smugi z zanieczyszczeń powietrza, szybko 

czyszczący szyby, niepozostawiający zacieków, o zapachu 

kwiatowym, cytrusowym, owocowym lub innym. 

10.  
Płyn do mycia 

glazury/terakoty 

O wysokich właściwościach myjących, usuwający brud i kurz, 

niepozostawiający zacieków, nadający powierzchniom połysk 

oraz kwiatowy, cytrusowy, owocowy zapach lub inny.  

11.  
Środek do czyszczenia 

mebli skóropodobnych 

Usuwający brud, konserwujący, impregnujący skórę, o 

kwiatowym, cytrusowym, owocowym lub innym zapachu. 

12.  
Środek czyszczący do 

mebli tapicerowanych 

Usuwający brud, kurz, plamy, ślady zanieczyszczeń, 

konserwujący, o kwiatowym, cytrusowym, owocowym lub 

innym zapachu. 
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13.  
Środek czyszczący do 

mebli drewnianych 

Usuwający brud, kurz oraz ślady zanieczyszczeń, konserwujący, 

pielęgnujący meble, impregnujący drewno, zabezpieczający 

przed ponownym osadzaniem się kurzu. 

14.  Gąbki do mycia naczyń 

Trwałe i efektywne gąbki kuchenne z jednej strony posiadające 

delikatną gąbkę do mycia, z drugiej szorstki zmywak do 

szorowania, profilowany uchwyt do wszechstronnego 

zastosowania. Rozmiar gąbek min. 150 x 90 mm±5% 

15.  
Odświeżacz powietrza 

w aerozolu 

Odświeżacz powietrza w aerozolu zawierający formułę, która 

pochłania nieprzyjemne zapachy, zapewniając natychmiastowe 

odświeżenie powietrza.  

16.  
Odświeżacz powietrza 

w żelu 

Żelowa konsystencja produktu pozwalająca na długotrwałe 

i nieprzerwalne działanie, tj. minimum do 30 dni, w kilku 

wariantach zapachowych, tj. kwiatowym, cytrusowym, 

owocowym lub innym. 

17.  Worki na śmieci 

Worki wykonane z wytrzymałej foli, grubość folii min 0,02 max. 

0,06 mm, wykonane z LDPE (folii polietylenowej). Worki 

przeznaczone do różnej wielkości koszy będących na 

wyposażeniu zamawiającego – 60L, 47L, 40L, 25L, 2,5L. 

18.  Płyn do mycia naczyń 

Usuwający tłuszcz, zapewniający ochronę i pielęgnację dłoni 

posiadający neutralne PH, mający działanie ochronne i 

odżywcze dla skóry rąk. Płyn nie pozostawiający zacieków na 

umytych powierzchniach, nadaje im połysk bez konieczności 

wycierania do sucha. 

19.  Tabletki do zmywarki 

Tabletki czyszczące i nabłyszczające, które chronią szkło przed 

matowieniem oraz chronią zmywarkę. Usuwają przyschnięte 

zabrudzenia, osad z herbaty, osad z kawy, nadają połysk, 

zapobiegają powstawaniu smug i odkładaniu się kamienia. 

20.  Sól do zmywarki 
Sól skutecznie zmiękczająca wodę i poprawiająca wydajność 

detergentów, chroniąca naczynia przed plamami i zaciekami. 
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21.  Płyn do mycia zmywarki 
Płyn przeznaczony do mycia zmywarki wewnątrz, usuwający 

tłuszcz oraz kamień z filtrów, ramion spryskiwaczy oraz rur. 

22.  

Środki do czyszczenia 

gresu, terakoty, podłogi 

kamiennej 

 

Specjalistyczne środki chemiczne, detergenty wchodzące w 

reakcję chemiczną z plamą lub brudem powodując jej usunięcie 

oraz stosowanie bardzo miałkich środków ściernych co daje 

skutek mechanicznego usunięcia plam lub brudu. 

 

 

 

 

 

Sporządził: Kowalska Ewa 


