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UMOWA
NR ZP/156/055/D/22

,2M...aSzawarta w dniu <</."!,..L/'.y...................... 2022 roku1 w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (80-233),
REGON: 00.0001620, NIP: 584-020-35-93,
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:
mgr inż. ^Tariusza Milera - Kanclerza Politechniki Gdańskiej
zwaną.^/alej „Zamawiającym",
a
PHU Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku , 80-041 przy ul. Strzelców Karpackich 6a/15
zarejestrowanym pod numerem KRS 0000104837 posiadającym REGON: 190172297 i NIP: 5830005779

reprezentowaną przez:

Gabrielę Opokę - wiceprezes zarządu

zwanym dalej „Wykonawcą",

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami",

w wyniku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w postępowaniu prowadzonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp (t. j. Dz. U. z
2021 r., póz, 1129, z póżn. zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi,
zawarto umowę treści następującej:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków chemii gospodarczej wraz z transportem do jednostek
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym [załącznik nr 1 do umowy) i
wykazem jednostek organizacyjnych (załącznik nr 2 do umowy), stanowiącymi integralną część umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji niniejszej umowy,
2) dostarczone środki chemii gospodarczej spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:

a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu umowy,
b) pochodzą z bieżącej produkcji,
c) są wolne od wad i praw osób trzecich,
d) posiadają stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia

do obrotu handlowego, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa.

§2
Termin realizacji praedmiotu umowy

Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie przez okres
18 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy licząc od daty zawarcia umowy lub
od ..............2022 r., w przypadku, kiedy zawarcie umowy nastąpi przed ................2022 r.

2 Za dzień zawarcia umowy ustala się datę podpisania umowy przez osobę upoważnioną przez ReUora



§3
Nadzór

1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego: Iwona Zajczyk,
tel.: 58 347 17 65 , e-mail: iwona.zaiczyk@p.q.edy,Łl.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy: Tomasz Falkowski
tel:.58 762 21 08, e-mail: tomek@portalgd.pl.

3. O każdej zmianie osób wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu strony niezwłocznie powiadomią się
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną. Zmiana ta nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

4. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu
realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się
administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c) ww.
rozporządzenia obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ww. rozporządzenia nie ma zastosowania.

§4
Cena

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają cenę w kwocie, którą dysponuje
Zamawiający do realizacji przedmiotu umowy:
brutto: 336 870,00 zł
słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100

2. Ceny jednostkowe netto określone w formularzu cenowym są cenami stałymi na okres obowiązywania Umowy i
obejmują wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy, które
zostały określone w SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 2 pkt 1) i6) umowy.

3. Ilości wskazane w SWZ mają charakter szacowany i Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania ich w
całości, a Wykonawcy nie będzie wówczas przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu.

4. W toku realizacji umowy Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ma prawo do zmian liczb sztuk w asortymencie
zamawianych środków chemii gospodarczej tzn. zwiększenia liczby danej pozycji formularza rzeczowo - cenowego
{załącznika nr 1 do umowy) z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy
z uwzględnieniem zmian o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1) i6) umowy.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za środki chemii gospodarczej zamówione i pobrane, za cenę ustaloną
na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu rzeczowo-cenowym.

§5
Finansowanie

1. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego.

2. Zapłata należności za dostarczoną i odebraną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem
na konto Wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia reklamacji przez
Zamawiającego termin zapłaty faktury obejmującej wadliwy przedmiot umowy ulega wydłużeniu o okres
rozpatrywania reklamacji, a w razie jej zasadności, także o okres biegnący dalej do dnia dostawy przedmiotu umowy
bez wad. Wykonawca winien wystawić wówczas fakturę korygującą zakresie terminu płatności.

3. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych, wystawionych każdorazowo,
do danego zamówienia zakupu, prawidłowo tj. zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu oraz zgodnie z ilością i
rodzajem dostarczonej partii przedmiotu umowy.

4. Faktury należy wystawić na Politechnikę Gdańską z zaznaczeniem odpowiedniej jednostki organizacyjnej,
każdorazowo wskazanej na formularzu zamówienia. Do jednego zamówienia może być wystawionych kilka faktur,
na łączną kwotę tego zamówienia, według wzoru:

Politechnika Gdańska

(nazwa właściwej jednostki organizacyjnej)
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

NIP 584 020 35 93
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5. Na fakturze należy dopisać numer postępowania, tj. ZP/156/055/D/22
6. Do faktury musi być załączona kserokopia protokołu zdawczo-odbiorczego.
7. Nazwy towarów objętych przedmiotem umowy wyszczególnione na fakturze muszą być zgodne z nazwami w

formularzu rzeczowo-cenowym i w ofercie, Jednostki miary, cen jednostkowe netto tożsame z formularzem
rzeczowo - cenowym.

8. Na fakturze ponadto wykonawca zobowiązany jest wskazać numer zamówienia zakupu, i kod PKWiU przy indeksie
własnym.

9. Faktury, wystawione są na podstawie obustronnie podpisanych protokotów zdawczo-odbiorczych (z zaznaczeniem
numeru zamówienia zakupu, którego dotyczy protokół), bez zastrzeżeń w zakresie liczbowym i asortymentowym.

10. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w niniejszym paragrafie
w formie papierowej (format A4) w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie
faktur drogą elektroniczną.

11. Wykonawca oświadcza, że faktury wystawione w formie papierowej nie będą wystawiane w formie elektronicznej,
i na odwrót.

12. W przypadku faktur papierowych lub w formacie elektronicznym np. PDF (Portable Document Format) mogą być
one przesyłane przez Wykonawcę drogą mailową na adres Zamawiającego: efaktun/O.pg.edu.pl.

13. Przestanie faktury na adres e-mail inny niż wskazany w ust. 12 niniejszego paragrafu, nie stanowi
w żadnym przypadku doręczenia faktury w formie elektronicznej.

14. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiający zobowiązuje się
do pisemnego lub mailowego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie e-mail. Zmiana nie wymaga
sporządzenia aneksu do umowy.

15. Wykonawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur
przesyłanych drogą elektroniczną.

16. Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za
pośrednictwem platformy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane tub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (J.t.
Dz.U. z 2020r. póz. 1666 z późn. zm.)

17. W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego termin zapłaty faktury, obejmującej reklamowany towar,
ulega wydłużeniu o okres rozpatrywania reklamacji, a w razie jej zasadności także o okres biegnący dalej do dnia
dostawy towaru wolnego od wad.

18. Jeżeli łączna wartość zamówień w ramach umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, to
umowa wygasa.

19. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
20. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych (PLN).

§6
Warunki realizacji

1. Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych Zamawiającego przekazywanych
przez niego drogą elektroniczną lub faxem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

2. Wielkość każdorazowej dostawy wynikać będzie wyłącznie z jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez
Zamawiającego. W przypadku zmiany którejkolwiek z osób uprawnionych, Zmawiający powiadomi o zmianie
Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej. Zmiana osób uprawnionych nie wymaga aneksu do umowy.

3. Wykonawca wyznacza adres do składania zamówień przez Zamawiającego:

e-mail: tomek@portalgd.pl

4. Pracownicy odpowiedzialni za realizację przedmiotu umowy w danej jednostce organizacyjnej składają zamówienia
zakupu w systemie e-Kwestura (Teta). Zamówienia zakupu po zatwierdzeniu Iwona Zajczyk (pracownik Działu
Gospodarczego) przesyła do realizacji przez Wykonawcę.

5. Odbioru dostarczonego do Zamawiającego przedmiotu umowy przez Wykonawcę dokonywać będą pracownicy
Zamawiającego, każdorazowo wskazani na zamówieniu zakupu. Potwierdzenie odbioru dostawy nastąpi poprzez
podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru w zakresie liczbowym i asortymentowym - załącznik nr 3 do umowy_

6. Termin realizacji zamówień częściowych od momentu zgłoszenia do momentu odbioru w jednostkach
organizacyjnych wynosi do 5 dni roboczych Zamawiającego.

7. Dostawy przedmiotu umowy muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 15:00, w dni robocze Zamawiającego.

8. Załadunek, transport oraz rozładunek wraz z wniesieniem do wskazanego w zamówieniu pomieszczenia należy do
obowiązków Wykonawcy, którego koszt jest wliczony w cenę oferty. Wykonawcę obciążają również koszty związane
z reatizacjąobowiązków gwarancyjnych czy reklamacyjnych.
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9. Przedmiot umowy pozostawiony przez Wykonawcę bądź przedstawiciela firmy kurierskiej
czy transportowej w innym niż wskazane w zamówieniu miejscu, traktowany będzie jako dostarczony niezgodnie z
umową i Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje z tym związane, przewidziane w niniejszej umowie.

10. Jeżeli na skutek pozostawienia przedmiotu umowy w miejscu innym niż określone w zamówieniu, obniży się jakość
przedmiotu umowy bądź stanie się on niezdatny do użycia ze względu na nieodpowiednie warunki jego
przechowywania, Zamawiający nie dokona jego odbioru.

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony, zniszczony lub zagubiony asortyment.
12. W przypadku dostarczenia artykułów wadliwych, nie spełniających warunków zamówienia, zakwestionowania przez

Zamawiajgceao jakości dostarczonego produktu w trakcie realizacji umowy (pogorszenie jakości), pracownik
odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia w poszczególnej jednostce organizacyjnej Zamawiającego,
złoży do Wykonawcy stosowną reklamację drogą elektroniczną na adres Wykonawcy: ...................................
oraz do wiadomości iwona@pg.edu.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającego
od dnia jej zgłoszenia. Po upływie tego terminu, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem
Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany Jest wymienić wadliwe artykuły na nowe, wolne od wad i zgodne
z warunkami zamówienia w terminie 2 dni roboczych Zamawiającego od dnia rozpatrzenia reklamacji.

13. W przypadku, gdy dostawa przedmiotu umowy jest niezgodna w zakresie ilościowym lub asortymentowym ze
złożonym przez Zamawiającego zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brakującą część
przedmiotu umowy w ciągu 2 dni roboczych Zamawiającego od dnia otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu
braku. Wykonawca nie jest uprawiony do wystawienia faktury za dostawę niezgodną w zakresie ilościowym lub
asortymentowym, aż do momentu dostarczenia brakującej części przedmiotu zamówienia, co zostanie stwierdzone
w protokole zdawczo - odbiorczym. W celu potwierdzenia ilości dostarczonych artykułów Wykonawca może
wystawić dokument WZ,

14. W przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny
na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy lub gdy zaprzestano produkcji artykułu objętego przedmiotem umowy,
Wykonawca może dostarczyć inny artykuł o parametrach nie gorszych niż określone w SIWZ. Taka zamiana nastąpi
po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

15. Nazwy oraz indeksy dostarczonych artykułów objętych przedmiotem umowy wyszczególnione na fakturze muszą
być zgodne z nazwami oraz indeksami zamieszczonymi w formularzu rzeczowo-cenowym.

16. Oferowane artykuły objęte przedmiotem umowy muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin ważności
liczony od dnia dostarczenia tychże artykułów do siedziby Zamawiającego.

17. Wykonawca realizuje umowę za pomocą:
1) własnego środka transportu,
2) przy pomocy własnego personelu i pod własnym nadzorem,
3) własnych środków ochrony osobistej pracowników, w szczególności środków do dezynfekcji oraz środków

ochrony indywidualnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i zaleceniami przeciwepidemicznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego i przepisami prawa, obowiązującymi w czasie wykonywania przedmiotu
umowy;

18. Wykonawca w czasie wykonywania usługi zobowiązany jest do:
1) zapewnienia odpowiednich procedur przeciwepidemicznych oraz weryfikacji stanu zdrowia pracowników i osób

za pomocą, których wykonuje przedmiot niniejszej umowy, przestrzegania wszystkich aktualnych wytycznych i
zaleceń przeciwepidemicznych GIS, ministrów i innych organów administracji, z uwzględnieniem kierowanych
do branży w której działa Wykonawca, stosowania się do bieżących komunikatów i przepisów obowiązującego
prawa w zakresie sytuacji epidemiologicznej, oraz do informowania własnego personelu i osób za pomocą,
których wykonuje przedmiot niniejszej umo^A^ o aktualnie obowiązujących normach sanitarnych i ich
egzekwowania;

2) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika lub innej osoby wykonujących przedmiot zamówienia, w
przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem lub inną
chorobą zakaźną

3) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w przypadku opisanym w pkt. 2) niniejszego ustępu, oraz
wskazania obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, a także powiadomienia właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowania się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

§7
Odstąpienie od umowy i kary umowne

1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
1) za zwłokę w realizowaniu każdorazowej dostawy dla danej jednostki organizacyjnej, w wysokości 100 zł, za

każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa zgodnie z § 6 ust. 6 umowy,
2) za zwłokę w wymianie zareklamowanej partii dostawy dla danej jednostki organizacyjnej, w wysokości 100 zł

za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić dostawa, zgodnie z § 6 ust. 12
umowy,



3) za zwłokę w uzupełnieniu braków liczbowych, asortymentowych i innych niezgodności dostarczonych środków
chemii gospodarczej ze złożonym zamówieniem i ofertą na zgodne z zamówieniem i ofertą, w wysokości 100
zł za każdy dzień zwtoki, liczony od następnego dnia od wyznaczonego terminu na uzupełnienia do dnia
realizacji włącznie,

4) w przypadku gdy ta sama pozycja formularza rzeczowo - cenowego w tej samej Jednostce organizacyjnej
będzie reklamowana dwukrotnie w zakresie dostarczenia artykułów niezgodnych z warunkami zamówienia
(opisem przedmiotu zamówienia) - w wysokości 300,00 zł za każdy taki przypadek począwszy od drugiej
reklamacji, w tym również za każdą kolejną reklamację,

2. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 456 ustawy Pzp, za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną
ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny
brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy niezrealizowanej części umowy.

3. W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub w przypadku sześciokrotnych
uwag/reklamacji zgłoszonych faksem lub e-mailem dotyczących realizacji umowy, Zamawiający będzie uprawniony
do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

5. Dochodzenie kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy nie wyklucza dochodzenia kar umownych z innych
tytułów.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny.
7. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
8. W razie zwłoki w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS-COV-2 kary umowne nie będą

naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność.
9. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości 30% ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy.

§8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli przepisy ustawy
Pzp nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 15r-15r1
ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j. t. Dz.U. z 2021r.
póz. 2095 z póżn. zm.).

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
1) zmiana obowiązujących stawek podatkowych, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. W tym przypadku wartość ceny netto nie zmieni się, a jedynie
wartość ceny brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

2) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,
3) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego

do zapobieżenia,
4) zmiana warunków realizacji umowy, w szczególności w okolicznościach wskazanych w § 6 ust. 14 umowy,
5) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 2 umowy nie zostanie wykorzystana wartość umowy brutto

określona w § 4 ust. 1 umowy, istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy. W takim przypadku
strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie; termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie -
zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy,

6) w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej u mowy jaka istniała w momencie jej zawarcia, a która może zostać
zakłócona przez zjawiska niezależne od stron, cena jednostkowa za poszczególny rodzaj artykułu może ulec
zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku gdy cena na rynku ulegnie zmianie w stosunku do ceny
wskazanej w ofercie Wykonawcy o co najmniej 5%. Wówczas na pisemny wniosek strony, cena może być
zmieniona o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w obwieszczeniach Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego (wskaźnik inflacji) za dany okres, chyba, że zmiana ceny poszczególnego
artykułu jest mniejsza lub większa niż wskaźnik inflacji (w tej sytuacji strony dostosują cenę do aktualnych cen
rynkowych danego artykułu). Zmiana ceny może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od
zawarcia niniejszej umowy i może być dokonana aneksem ze skutkiem na przyszłość, począwszy od daty
złożenia przez stronę wniosku o jej zmianę. Maksymalna łączna wartość zmian cen za poszczególne artykuły nie
może przekroczyć 30% ceny oferty określonej pierwotnie w § 4 ust. 1 umowy. Jeżeli zmiana na nie przywróci
równowagi ekonomicznej umowy i będzie miało miejsce dalsze jej zakłócanie przez zjawiska niezależne od stron,
każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem na przyszłość przez złożenie drugiej
stronie oświadczenia w każdym czasie, jednakże umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 3 miesięcy od daty
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złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tej sytuacji nie powstanie obowiązek zapłaty kary umownej
za odstąpienie od umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody drugiej strony
oraz zachowania formy pisemnego aneksu.

4. Oferta Wykonawcy oraz SWZ są integralną częścią umowy.
5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, według prawa

polskiego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwtocznego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,

a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
7. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni

ustawowo wolnych od pracy.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków wynikających

z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron/Umowę zawarto z zachowaniem elektronicznej formy czynności prawnej i opatrzono kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.2

Załączniki do umowy:
•^ Załącznik nr 1 - Formularz rzeczowo - cenowy na sukcesywną dostawę środków chemii gospodarczej

złożony przez Wykonawcę
^ Załącznik nr 2 - Wykaz jednostek organizacyjnych i osób upoważnionych do składania i odbioru zamówień
^ Załącznik nr 3 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
^ Załącznik nr 4 - Specyfikacja Warunków Zamówienia
<^ Załącznik nr 5 - Oferta z dnia 28.06.2022 r. złożona przez Wykonawcę

ZAMAWIAJĄCY
Kanclerz
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Załącznik nr 3 do umowy

Nr postępowania: ZP 156/055/D/22

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
dotyczący dostawy przedmiotu Umowy nr ZP/156/055/D/22

z dnia .........................

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Firma: Politechnika Gdańska

Adres: Adres:

l. Przedmiot Umowy na sukcesywną dostawę środków chemii gospodarczei dla jednostek organizacyinych
Politechniki Gdańskiej odebrano dnia:.................................................... zgodnie ze złożonym zamówienie.

II. Sprawdzono pod względem liczbowym oraz asortymentowym.
Uwagi dotyczące dostawy stwierdzone podczas odbioru:

III. Termin usunięcia powyższych zastrzeżeń ustalono na dzień:

IV. W dniu ......................................... stwierdzono usunięcie wszystkich zastrzeżeń wskazanych
w pkt. II, a przedmiot umowy odebrano bez zastrzeżeń.

Imię, nazwisko i podpis
Przedstawiciela WYKONAWCY DATA

Imię, nazwisko i podpis
Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO

t-
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Załącznik nr 2 do umowy

Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej uczestniczących
w postępowaniu przetargowym

LP.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

Jednostka organizacyjna
PG/adres Dane do faktury Osoby do kontaktu

IPotitechnika Gdańska
k/Vydział Architektury
80-233 Gdańsk
|ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Wydział Architektury
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Marta Pawlak
e-mail: marpawl6@pg.edu.pl

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
80-233 Gdańsk
Ml. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Stanisław Kaczmarski
tel. 58 347 14 83
e-mail: kasta@chem.pq.edu.pl

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki
relekomunikacji i Informatyki

^0-233 Gdańsk
bt.G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki
Telekomunikacji
Informatyki
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Agnieszka Parzewska
tel. 58 348 61 53
e-mail:
acinieszka.parzewska@eti.Dq.edu.pl

Politechnika Gdańska
[Wydział Elektrotechniki
Automatyki

180-216 Gdańsk
|ul. Sobieskiego 7

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i
Automatyki
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Sylwia Krupińska
tel. 58 347 29-34
e-mail: svlwia.krupinska@Dq.edu.pl
( 3 m-ca odbioru: ul. Sobieskiego 7,
Narutowicza 11/12i Własna
Strzecha)

Politechnika Gdańska
[Wydział Fizyki Technicznej

5. [i Matematyki Stosowanej
J80-233 Gdańsk
]ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej
Matematyki Stosowanej
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Małgorzata Krasińska
tel. 58 347 25 87
Maria Stanisławska
e-mail:
zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej
Środowiska

^0-233 Gdańsk
kJl.G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej
Środowiska
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Julia Olszewska
Tel. 583472486
e-mail: Julolsze@pg.edu.pl

iPolitechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
00-233 Gdańsk
lul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Mirosław Myler
e-mail: mirmyler@pg.edu.pl

politechnika Gdańska
[Wydz. Oceanotechniki

8. p Okrętownictwa
180-952 Gdańsk,
tul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Wydział Oceanotechniki i
Okrętownictwa
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Tatiana Stosik
tel. 668 890 226
e-ma<7: tatiana.stosik@pg.edu.pl

f
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9.
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania

Ekonomii
80-233 Gdańsk
ul. Traugutta 79

Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Ewa Lipka
Tel.784-91-18-17
58 347 11 97
e-mail: ewa.lipka@zie.pg.edu.pl

10

Politechnika Gdańska
Centrum Nauczania
Matematyki i
Kształcenia na Odległość
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Centrum Nauczania Matematyki i
Kształcenia na Odległość
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP; 584-020-35-93

Izabela Treder
Tel.608-636-113
e-mail: lzabela.treder@pg.edu.pl

11

c

Politechnika Gdańsk
Centrum Sportu
Akademickiego
80-219 Gdańsk
Al. Zwycięstwa 12

Politechnika Gdańska
Centrum Sportu Akademickiego
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Marta Pawlak
Tel. 58 3472741
e-mail: marta.pawlak@pg.edu.pl

12
Politechnika Gdańska
Biblioteka PG
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Biblioteka PG
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Leszek Waszkiewicz
tel. 58 347 14 45
e-mail: lwasz@pg.edu.pl

13
Politechnika Gdańska
Biuro Kanclerza
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Biuro Kanclerza
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Anna Gerlach
Magdalena Gtombiowska
tel. 58 347 12 15
tel. 58 347 17 44
e-mail: biuro.kanclerza@.Da.edu.Dl

14
Politechnika Gdańska
Biuro Karier
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Biuro Karier
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Magdalena Barnowska
Tel. 58 347 28 84
e-mail:
magdalena.barnowska@pg.edu.pl

15
Politechnika Gdańska
Kwestura
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Kwestura
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Katarzyna Dzida
tel. 58 347 22 17
e-mail: kdzida@pQ.edu.pl

16

Politechnika Gdańska
Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii
80-233 Gdańsk
Al. Zwycięstwa 27

Politechnika Gdańska
Centrum Transferu Wiedzy
Technologii
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Emilia Makurat
Tel. 583486647
e-mail: Emilia.makurat@pg.edu.pl

116

Politechnika Gdańska
Centrum Usług
Informatycznych
80-233 Gdańsk, ul. G.
Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Centrum Usług Informatycznych
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

tel. 58 347 14 63
e-mail: cui@pg.edu.pl
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17.

18-

19

I 20

21

22

23

24

25

Politechnika Gdańska
Centrum Informatyczne TASK
80-233 Gdańsk, ul. G.
Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Centrum Informatyczne TASK
80-233 Gdansk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Irena Gereluk
Maria Szóstek
tel. 58 347 24 1 1
tel. 58 347 27 70
e-mail: office@.task.edu.pl

Politechnika Gdańska
Dział Eksploatacji
80-233 Gdańsk, ul. G.
Narutowicza 11/12
pawilon przy ul. Siedlickiej

Politechnika Gdańska
Dział Eksploatacji

80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Krystyna Aniskiewicz
tel. 58 347 25 27
e-mail: anjsk2tm@pq.edu.pl

Politechnika Gdańska
Dział Gospodarczy
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Gospodarczy
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Iwona Zajczyk
tel. 58 347 17 65
e-mail: iwona@pg.edu.pl

Politechnika Gdańska
Dział Inwestycji i Remontów
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Inwestycji i
Remontów

80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Iwona Dessauer
Tel. 583486376
e-mail: iwodessa@pg.edu.pl

Politechnika Gdańska
Dział Kształcenia
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Kształcenia
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Olga Zabłocka
tel. 58 347 25 41
e-mail: olqa.zablocka0)Da.edu.pl

Politechnika Gdańska
Dział Międzynarodowej
Współpracy Akademickiej
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Międzynarodowej
Współpracy Akademickiej
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Maria Wojcieszenko
tel. 58 347 27 37
e-mail: international@pa.edu.pl
e-mail: marwoici@.pq.edu.pl

Politechnika Gdańska
Dział Obiegu i Archiwizacji
Dokumentów
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Obiegu i Archiwizacji
Dokumentów
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Maja Sobucka
Tel. 583486679
e-mail: Maja.sobucka@pg.edu.pl

Politechnika Gdańska
Dział Ochrony Mienia
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Ochrony Mienia
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Dorota Poseł - Dzisiewicz
tel. 58 347 23 38
e-mail: cerber@3Ci.edu.pl

Politechnika Gdańska
Biuro Rektora
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Biuro Rektora
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP; 584-020-35-93

Justyna Ksionek,
tel. 58 347 22-80
e-mail: iustYna.l<sionek@pq.edu,pl
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I 26
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Promocji
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

e-mail: promocia@pq.edu.pl

27
Politechnika Gdańska
Dział Projektów
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Projektów
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP; 584-020-35-93

Karolina Dunst
tel. 58 347 26 72
e-mail: kardunst1@p.g.edu.pl

28
Politechnika Gdańska
Dział Osobowy
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Osobowy
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP; 584-020-35-93

Martyna Wierzbowska
Tel. 58 347 25 68
e-mail:
Martyna.wierzbowska@pg.edu.pl

29
Politechnika Gdańska
Dział Spraw Studenckich
80-222 Gdańsk
ul. Siedlicka 4

Politechnika Gdańska
Dział Spraw Studenckich
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Jarosław Drwięga
tel. 58 347 28 60
e-mail: iaroslaw.drwJeciaO.pq.edu.Dl

30

Politechnika Gdańska
Dział Bezpieczeństwa, Higieny
Pracy i Ochrony
Przeciwpożarowej
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Bezpieczeństwa, Higieny
Pracy i Ochrony
Przeciwpożarowej
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12

Izabela Filip
Tel. 583476248
e-mail: lzabela.filip@pg.edu.pl

32
Politechnika Gdańska
Dział Zarządzania Jakością
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Politechnika Gdańska
Dział Zarządzania Jakością
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

e-mail: jakosc@pg.gedu.pl

33

Politechnika Gdańska
ÓW Czarlina
Dowóz bezpośrednio do:
Ośrodek Wypoczynkowy
w Czarlinie
Skoczkowa 9
83^t06 Wąglikowice

Politechnika Gdańska
ÓW Czarlina
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Seweryn Kerlin
kom. 668471318
e-mail: seweryn.kerlin@pfl.edu,pl

34
Politechnika Gdańska
Dom Studencki Nr 1,2,3,4,12
80-226 Gdańsk
ul. Traugutta 115

Politechnika Gdańska
Osiedle Studenckie
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Jarosław Lisiecki
Tel. 17-30
664164479
e-ma;7; Jaroslaw.tisiecki@pg.edu.pt

35
Politechnika Gdańska
Dom Studencki Nr 5,6,7,8,9,10
80-434 Gdańsk
ul. Wyspiańskiego 7

Politechnika Gdańska
Osiedle Studenckie
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Jarosław Lisiecki
Tel. 17-30
664164479
e-ma/7; Jaroslaw.lisiecki@pg.edu.pl
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36
Politechnika Gdańska
Dom Studencki Nr 11
80-506 Gdańsk
ul. Chodkiewicza 15

Politechnika Gdańska
Osiedle Studenckie
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93

Jarosław Lisiecki
Tel. 17-30
664164479
e-maf7; Jaroslaw.lisiecki@pg.edu.pl

37

Politechnika Gdańska
Osiedle Studenckie
Biuro Osiedla
80-434 Gdańsk
ul. Wyspiańskiego 7

Politechnika Gdańska
Osiedle Studenckie
80-233 Gdańsk,
ul. G. Narutowicza 11/12
NIP; 584-020-35-93

Jarosław Lisiecki
Tel. 17-30
664164479
e-mali: Jaroslaw.lisiecki@pg.edu.pl

Zmiany w zakresie załącznika nr 2 do umowy nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
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P.H.U.PORTALSP.ZO.O., UL, STRZELCÓW KARPACKICH 6A/15, 80-041 GDAŃSK

Wykonawca

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMII GOSPODARCZEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLITECHNIKI GDAŃSKIEN NA OKRES 18 MIESIĘCY

Lp.l Indeks Wysiciególnienie liczba irt. jednostkowa
netto

WARTOŚĆ NETTO WARTOŚĆ BRUTTO

ŚRODKI CZYSTOŚCI DO KUCHNI l ŁAZIENKI

GCG0001

[Kostka toaletowa (min. 3wl) i zawiesiką
l kostka toaletowa z koszykiem z zawieszką,
l wartość pH w przedziale 7,0-11,0
l do mycia muszli ustępowej, zapobiega osadzaniu się kamienia, odświeża,
przy każdorazowym spłukiwaniu tworzy pianę,
|gramatura40-50g,

składnikach występuje min. 15-30% anionowych środków powierzchnit
czynnych, kompozycja zapachowa, sole sodowe

420 3,55 it l 491,00 if l 833,93

2 GCG0002

l Kostka toaletowa - wkład [min. 3wl)
'preparat do stosowania w muszli toaletowej w postaci kostki,

rtość pH w przedziale 7,0 -11,0
do mycia muszli ustępowej, zapobiega osadzaniu się kamienia, odświeża, przy
każdorazowym spłukiwaniu tworzy pianę,
gramatura 40-50 g,

.ktadnikach występuje min. 15-30% anionowych środków powierzchniowo
czynnych, kompozycja zapachowa, sole sodowe

szt. 230 2,54 it 584,20 it 718,57 z]

3 GCG0003
Krqiek sanitarny - krążek sanitarny, przeznaczony do pomieszczeń sanitarnych,
toalet stałych i przenośnych, neutralizujący nieprzyjemne zapachy, odświeżający,
waga krążka 28-50 g

szt. 220 1,69 ił 371,80 ił 457,31

4 GCG0004

fkładka zapachowa do pisuarów
Wkładka zapachowa do pisuarów o średnicy 0 16-18 cm
l neutralizująca przykre zapachy w toaletach męskich,
l z elastycznego tworzywa sztucznego,

leutralizujący nieprzyjemne zapachy, odświeżający
Iskutecznosć minimum 30 dni
'Opakowanie jednostkowe: l szt.

400 14,95 zł 5 980.00 zł 7 355,40 zł

5 GCG0018

Tabletka do WC .
da czyszczenie muszli klozetowych, pisuarów i rur odpływowych,
Izawiera detergenty do usuwania brudu i osadu z kamienia,
l zapewnia czystość w trudnodostępnych miejscach oraz świeży zapach,
Produkt zawiera m.in.: kwas ben zeń osulfo nowy, kwas siarkowy lub
iamidosiarkowv
waga jednej tabletki nie mniejsza niż 25 g

szt. 2500 0,91 zł 2 275,00 zł 2 798,25 zł

6 GCG0005

I Mkciko do czysicienia z wybielaczem
mleczko do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych,
chromowanych i tworzyw sztucznych, np.; kuchenek, zlewów, wanien, płytek
l ceramicznych (za wyjątkiem powierzchni lakierowanych),
usuwa: ttuszcz, oporny brud, przebarwienia, osady z kamienia, mleczko
pozostawia świeży zapach i potysk,
:w swoim składzie zawiera m. in.: mydto, środek wybielający: podchloryn sodu
lub chloran (l) sodu,

|pH13(ł/-0,5),
l pojemność nie mniejsza niż 1000 ml/g

szt. 1200 8,18 ił 9 816,00 z> 12 073,68 źli

7 GCG0006

Odswieiacz powietraa w aerozolu
odświeżać powietra w postaci suchej mgiełki
neutralizujący natychmiastowo nieprzyjemne zapachy,
nie zawiera butanu, wody
pozostawiający w pomieszczeniu, długotrwały świeży, przyjemny zapach,
pój. opak, nie mniejsza niż 240 ml.

szt. 950 13,46 zt 12 787,00 z> IS 728,01 źli

GCG0007

Odświeiacz powietraa wżelu
skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy,
zawiera komponent zapachowy, np. leśny, morski, cytrusowy, kwiatowy, itp.,
w pojemniku,
skuteczność minimum 30 dni
waga opak. nie mniejsza niż 150 g

450 3,37 zł l 516,50 zł l 865.30 ill

10

GCG0008

GCG0009

Pasta do czyszczenia naczyń, uraadień sanitarnych i kuchennych
usuwa spaleniznę, naloty rdzy i kamienia wodnego z powierzchni ceramicznych,
l porcelanowych, fajansowych, emaliowanych, szkliwowych
pój. opakowania min. 250 g

Ptyn czyszczący (spray) -
Ptyn czyszczący uniwersalny do czyszczenia powierzchni wykonanych ze szkła,
l drewna, metalu, plastiku, kamienia, skóry oraz ekranów telewizorów i
monitorów,

l na bazie etanolu zawartość od 1-4%,
Gęstość wzelqdna 20 OC > 0,98
nie wymaga spłukiwania,
l opakowanie jednostkowe: butelka z rozpylaczem
l pojemność nie mniejsza niż 500 ml

szt. 110

650

2,28 zł

4,03 ił

250,80 zt

2 619,50 zł

308,48 zl|

3 221,99 źli



11 GCG0010

Ptyn do mycia podłóg
;alny płyn czyszczący

do mycia podłóg i innych powierzchni,
nie wymaga spłukiwania
nie pozostawia smug

iwa zabrudzenia,

iwajqcy brud, tłuszcz
chroniący czyszczone powierzchnie,
wartość pH =4,5-8,0
Gęstość względna 20 °C >1

iktadzie występują m.in. Alkohole, C12-C14, etoksylowane, siai
sole sodowe,
opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 1CWO ml

800 5,17 it 4 136,00 zł

1

S 087,28 zl|

12 GCG0011

Ptyn do mycia naczyń
l skutecznie usuwa zabrudzenia
l nie pozostawia zacieków
! płyn o gęstej konsystencji

>rtośćpH=4.,5-7,0
l Gęstość względna 20 ^C>1

składzie występują m.in. Alkohole, C12-C14, etoksylowane, siarczanowane,
I sole sodowe,
l pojemność 500 - 750 ml

4,12 zł 3 296,00 zł 4 054,08 ill

u GCG0012

l Płyn do mycia naczyń 5000 g/m!
skutecznie usuwa zabrudzenia

pozostawia zacieków
'pfyn o gęstej konsystencji
:WartośćpH=4,5-7,0
;Gęstość względna 20 °C>1

składzie występują m.in. Alkohole, C12-C14, etoksyl<
! sale sodowe,

o charakter/stycznym zapachu i kolorze,
l pojemność nie mniejsza niż 5000 g/ml,

szt. 200 27,29 it S 458,00 zł 6713,34x11

inę, siarc;

14 GCG0013

Płyn do mycia siyb okiennych w rozpylaczu
IŚrodek do czyszczenia okien
l z końcówką rozpylającą
l nie pozostawia smug,
i usuwa tłuste plamy
Czyszczona powierzchnia nie wymaga polerow;
środek na bazie alkoholu
l pojemność nie mniejsza niż 500 ml

szt. 5,98 if 5 142,80 zt 6 325,64 ill

15 GCG0016

Środek do mycia powierzchni kuchennych -
preparat do usuwania zabrudzeń z tłuszczu i osadów brudu,
pH 8-11.5
degraduje cząsteczki tłuszczu i białek,

iwa uciążliwe zabrudzenia kuchenne.
Preparat przeznaczony do mycia powierzchni kuchennych, okapów, kuchenek,
glazury, blatów,
Po użyciu nie zostawia smug,
nie wymaga polerowania.
Przy przedłużonym czasie działania bez trudu usuwa zaschnięty tłuszcz i lekko
przypalone resztki jedzenia.
Zawiera m.in.: Poniżej 5% anionowych i niejonowych środków powierzchniowa
czynnych, EDTAiJegosole
Opakowanie: butelka z rozpylaczem,
, pój. nie mniejsza niż 600 m!

szt. 6,23 ił 3 987,20 zt 4 904,26 zl|

16 GCG0014

Środek do ochrony i nabłysiciania paneli, linoleum -
|mieszanina o mlecznym lub biatym kolorze,

rtośćpH=6-8
sęstość względna(20c) > 1,0 g/cm3

tworzy na powierzchni powtokę, która zabezpiecza przed uszkodzeniami
lechanicznymi, zabrudzeniem,

podnosi wtaśdwości posfizgowe powierachni tworząc ant/poślizgową powłokę,
nabłyszcza bez konieczności polerowania,
utrudnia osadzanie się brudu.
opakowanie jednostkowe; pojemność nie mniejsza niż 500 ml

250 2,73 ił 682,50 it 839,48 zl|

17 GCG0015

Skoncentrowany płyn/ie[czysicząco - dezynfekujący -
l skoncentrowany ptyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń
l sanitarnych oraz do dezynfekcji powierzchni w szpitalach i innych zakładach
ipieki zdrowotnej,
zabija bakterie, wirusy, grzyby, spory,

l ma właściwości działanie wirusobójcze oraz sporobójcze,
l zapobiega osadzaniu się kamienia,

właściwości wybielające
l wybiela już obecny kamień w toalecie,
:zyśd zanieczyszczenia organiczne,

[przylega do powierzchni czyszczonej,
w sktadzie występuje poddchioryn sadu lub chloran (I) sodu, roztwór
zawierający aktywny Cl. Zawartość aktywnego chloru min. 4,28g/100g.
l wartość pH =13,
produkt musi posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem
bakteriobójczym,
pojemność nie mniejsza niż 750 ml

srt. 1300 4,23 ił 5 499,00 zt 5 938,92 ll|



18 GCG0017

Proszek do czyszczenia powierzchni kuchennych, glazury i innych -
biały, drobnoziarnisty proszek czyszczący,
Inie rysuje czyszczonych powierzchni,
usuwa brud, nadaje połysk i odtłuszcza,
Zawiera; <5% anionowych środków powierzchniowych czynnych
Proszek może być stosowany do wszystkich powierzchni emaliowanych,
ceramicznych i chromowanych w kuchni i w łazience, np.: zlewy, blaty kuchenne,
kuchenki, umywalki, wanny,
Gęstość w 20 'C lub gęstość nasypowa nie mniej niż 1,2 g/cm3,
Opakowanie jednostkowe: waga nie mniejsza niż 1000 g

szt, 200 3,07 Xt 614,00 zł 755,22 z]

19 GCG0019

Środek płynny do mycia łazienek, kabin prysznicowych, armatury
ciecz bezbarwna.
o pH =0,5-2,8
gęstość/gęstośćwzględna(20-25c)> 1,0 g/cm3

)dek m.in. na bazie polimerów
silnie zwalcza kamień, usuwa kamień i osad z mydła bez szorowania.
Intensywnie odświeża łazienkę.
Przeznaczony jest do mycia glazura, terakoty, szk{a, plastiku (kabin
prysznicowych), jak również powierzchni z chromu, stali nierdzewnej
(zlewozmywaki) umywalek, wanien i innych,
opakowanie: butelka z rozpylaczem
opakowanie jednostkowe: pof. nie mniejsza niż 500 g lub 500 ml

szt. 1000 10.65 it 10 650,00 zt 13 099,50 źli

20 GCGOOZO

IŻeldociysiczeniawc-
Żel przeznaczony jest do czyszczenia muszli klozetowych, bidetów i pisuarów,

bazie kwasu mrówkowego,
|żela pH > 2
l skutecznie usuwa kamień, rdzę
Konsystencja żelu ułatwia przyleganie preparatu na pionowych powierzchniach,

;iada właściwości antybakter/jne.
l Butelka typu "kaczka".
Opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 700 ml lub 700 g

1500 6,10 it 9 150,00 zt 9 882,00 zl|

21 GCG0979
Alkohol iiopropyfowy - IPA - środek chemiczny posiadający wfaśdwośd
czyszczące i odtłuszczaj ą ce, opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza
IniżlL

50 15,60 li 780,00 zt 959,40 iii

ŚRODKI DO USUWANIE KAMIENIA l RDZY, UDRAŻNIANIA RUR

22 GCG0021 Ocet-spirytusowy 10%, opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż
500ml but. 570 4,10 ił 2 337,00 zf 2 874,51 źli

23 GCG002Z

Odkamieniacz- biaty, krystalicinyprosiek
Produkt przeznaczony Jest do usuwania kamienia z urządzeń takich jak: czajniki
tradycyjne, elektryczne, ekspresy (z wyłączeniem sprzętów aluminiowych).
W składzie występuje m.in. kwas cytr/nowy.
Usuwa osady wapienne (kamień) w czajnikach, całkowicie rozpuszczalny w

idzie.

Opakowanie jednostkowe: waga nie mniejsza niż 30 g

opak. 220 1,66 zł 365,20 zt 449,20 zl|

24 GCG0023

[Odtłuszczacz
przenaczony do czyszczenia kuchenek, okapów, mikrofali, lodówek,
Ifr/tkownic, zlewozmywaków, blatów itp
l skutecznie usuwa zabrudzania z uporczywego tłuszczu
eliminuje przykre zapachy
l nie powoduje zar^sowań
IpH; U.S-11
opakowanie: butelka z rozpylaczem
l opakowanie jednostkowe: pój. nie mniejsza niż 750 ml

raź arek,

260 7,67 it l 994,20 zł 2 452.87 źli

25 GCG0047

IŻeldoudrainiania mr
l przeznaczony do zlewów, umywalek, wanien i brodzików

'puszcza materiały pochodzenia organicznego m.in. włosy, mydliny,
l wydzielina osady tłuszczowe.
l Zapobiega zatykaniu się rur,
l Eliminuje pGwstawanie nieprzyjemnych zapachów z rur, odpfywów J studzii
l kanalizacyjnych.
'Profilaktycznie zapobiega powstawaniu osadów oraz zatorów,
pH żelu gotowego do użycia > lub równel2.
opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 700 g

>k szt. 500 12,08 zł 6 040,00 zt 7 429,20 zl|

26 GCG0026 |Soda kaustyczna - waga nie mniejsza niż 500 g szt. 150 8,16 it l 224,00 zł l 505,52 zl|

27 GCG0980 iKwascytrynowyjednowodny-CZDA, za stosowanie: do usuwania kamienia,
l opakowanie jednostkowe; pojemność nie mniejsza niż 1000 g szt. 70 20,02 it l 401,40 zł l 723,72 zl|

ŚRODKI DO MYCIA l PIELĘGNAUI POWIERZCHNI DREWNIANYCH

28 GCG0027

'Woskowa emulsja do podlÓB-
lulsja,

charakterystycznym zapachu,
PH 5,5 - 8,5,

składzie występuje m.in.: woski pochodzenia naturalnego oraz wosk pszczeli.
lulsja podfogowa myje, konserwuje, nadaje połysk podłogom drewnianym,

irzvciemnia parkietu,
Opakowanie o pojemności min. 440 ml

5Zt, 40 11,41 zł 456,40 zt 561,37 źli

29 GCG0028

Płyn do mycia i codziennej konserwacji -
l płyn do podtóg i mebli drewnianych, który czyści, usuwa kurz, odżywia, odświeżał
pielęgnuje.

iMoże być używany na wszystkich zmywalnych powierzchniach drewnianych
:(podtogi, drzwi, okna i inne).
Nie pozostawia smug.
Zawiera m.in. alkohol, olejki pochodzenia naturalnego,
Może być stosowany bez rozcieńczania, aby złagodzić zarysowania na drewni
Opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 1000 ml

80 5,33 zł 426,40 zł 524,47 zł



30 GCG0023

l Preparat do mebli waeroiolu -
l preparat na bazie alkoholu np, metanolu,
'do pielęgnacji, ochrony i czyszczenia mebli,
zarówno do powierzchni matowych jak i błyszczących
zastosowanie: powierzchnie z plastikuz z drewna, z metalu, sprzęt RTV
l opóźnia osadzanie się kurzu,
ma właściwości antystatyczne
nie pozostawia smug,
l usuwa odciski palców
pozostawia przyjemny zapach,
opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 300 ml
|w opakowaniu aerozolowym

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA INNYCH POWIERZCHNI

szt. 350 5,41 zł 1893.50at 2 329,01 zl|

31 GCG0030

I Balsam, mleciko do ciysiczenia i pielęgnacji skóry naturalnej w sprayu -
IMIeczna (biała), jednorodna ciecz

pH =3,0-6,5, spray.
:Mieszanina do pielęgnacji i konserwacji skorym która;skutecznie czyści
'wszystkie powierzchnie ze skór gtadkich, licowych oraz powierzchni
skóropodobnych.
Usuwa plamy i zabrudzenia, nablyszcza, nawilża, uelastycznia powierzchnię,
utrudnia osadzanie się brudu, chroni przed negatywnym wpływem wilgoci.
Opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 200 ml

szt. 40 10,74 ił 429,60 rf 528,41 zl|

32 GCG0031

Odplamiacz do dywanów spray-
do odplamianig wszystkich rodzajów dywanów i tapicerki,
Skutecznie usuwa uporczywe plamy, usuwa zaschnięte plamy,
Neutralizuje / pochłania przykre za pachy,
zawierający m.in.: sole sodowe. Kwas siarkowy. Nadtlenek wodoru, związki na
bazie tlenu, środki powierzchniowo czynne, nie zawiera chloru,
pH:3-6,S,

ipakawanie jednostkowe: butelka ze spr/skiwaczem, pojemność nie mniejsza
niż SOO ml,

3dplamiacr w spray - usuwa silne zabrudzenia nierozpuszczalne w wadzie, np.
;umę do żucia, kleje, smołę, tłuszcz, wosk, pój. nie mniejsza niż 250 ml

szt. 50 9,09 zł 454,50 zł 559,04 źli

33 GCG003Z
|0dp 50 19,23 zł 9G l, 50 zł I 182.65 źli

34 GC60033

Płyn do mycia powierzchni ie sta li nierdzewnej, m.in. w windach -
produkt przeznaczony do czyszczenia twardych, wodoodpornych powierzchni
typu: blaty robocze, lady i szklane gabloty.
Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia oraz odciski palców, pozostawiając
powierzchnię lśniącą i czystą.

pozastawia smug,
iktad na bazie: alkoholu- Stqzenie [% wag.] min. 1-2%.

pH; 6 - 8 (nierozcieńczony)
opakowanie jednostkowe: butelka ze spryskiwaczem min. 600 ml.

szt. 70 16,81 it 1176,70 zł l 447,34 ill

35 GCG0034

Płyn do czyszczenia dywarów -
preparat pieniący do czyszczenia metodą szamponowania, skutecznie usuwa
brud, opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 1CMO ml w składnie
posiada: polimer akrylowy, pH: 6,5-9,5. nadaje miękkość i puszystość.

szt. 40 14,92 zł 596,80 zt 734.0( źli

MYDŁA, KREMY DO RĄK

36 GCG0035

Ochronny krem do rąk
g i i cery n o wo-cytrynowy
hipoalergiczny

działaniu: pielęgnującym, regenerującym skórę,
ierający m.in. Glicerynę, Panthenol, prowitaminę B5

produkt przebadany dermatotogicznie
Opakowanie min. 100 ml

1200 1,87 zł 2 244,00 zł 2760.121il

37 GCG0998
Krem do rąk - nawilżający z witaminą A, E, F. Krem nawilża, bardzo dobrze się
wchtania oraz regeneruje skórę dłoni. Zawiera gliceryns i ekstrakt neroli.
Przebadany dermatologiczne, pojemność 130ml

szt. 700 11,10 zł 7 770,00 zt 9 557,10 ii

38 GCG0036

lydełko hotelowe w opakowaniu
do mycia i pielęgnacji każdego rodzaju skóry
nawilża i regeneruje
pozostawia przyjemny zapach
na bazie naturalnych surowców
sawieram.in. glicerynę

produkt przebadany dermatologicznie
opakowanie jednostkowe: waga kostki nie mniejsza niż 15 g

szt. 500 0,48 zt 240,00 zt 295.20 zł

39 GCG0037

lydto w kostce w opakowaniu
do mycia i pielęgnacji każdego rodzaju skór^,

/Jlża i regeneruje,
pozostawia przyjemny zapach,
zawiera wyciąg z rumianku,

sktadzie mydta nie występuje alkohol,
'iera naturalne ekstrakty,

ipakowanie jednostkowe: waga kostki min. 90g

3000 1,48 zł 4 440,00 zt 5 461,20 zł

40 GCG0039

Mydło w płynie (dozownik z pompką) -
hipoalergiczne mydto do rąk w ptynie,
zawiera naturalne składniki,
: nie podrażnia skóry,
!skutecznie usuwa zabrudzenia,
l przyjazne dla środowiska,
l bez alergenów i sztucznych barwników,
l produkt nie może zawierać slesu, syntetycznych emulgatorów, silikonów i
Iparabenów:
pojemność nie mniejsza niż 300 mt

700 10,78 zł 7 546,00 zt 9 281,58 z]



41 GCG0920

Mydło w płynie -
l do rąk wzbogacone sktadnikami w 100% naturalnego pochodzenia,
•nie podrażnia skóry, skóra mieszana,
wtaściwoścj nawilżające,
Idziatanie nawilżające, zapach kwiatowy:
l pojemność nie mniejsza niż 300 ml

200 7,83 zł l 566,00 zt l 926,18 III

42 GCG0038

l Mydło w płynie da dozowników nalewanych 51
znaczone do stosowania w dozownikach nalewanych

przeznaczone do mycia rąk o delikatnym zapachu
łagodne dla skóry dtoni
l wtaściwości nawilżające i pjelęgnujące
l zawiera glicerynę i lanolinę

zawiera w składzie alkoholu i triklosanu
color: biafy lub perłowy

l Gęstość; 1,01-1,04
l Wartość pH: 5,0-7,0
l Opakowanie jednostkowe ; S l

9,10 zł 4 550,00 zł S S96,50 zll

43 GDG0049

Mydło w płynie do dozowników pianowych 51
przeznaczone do stosowania w dozownikach pianowych

'znaczone do mycia rąk o delikatnym zapachu
tagodne dla skory dtani
przebadane dermatologicznie
właściwości nawilżające j regenerujące
:awiera glicerynę

nie zawiera w składzie alkoholu i triklosanu
kolor: bezbarwne
Gęstość: 0,98-1.03
Wartość pH: 4,5-7,0
Opakowanie jednostkowe : 5 I

350 28,60 zł 10 010,00 zł 12312.30211

44 GCGI

I Hipoalergiczne mydło w płynie 5000 ml -
Ihipoalergiczne mydło do rąk w ptynie,
'zawiera naturalne składniki,
nie podrażnia skóry,
skutecznie usuwa zabrudzenia,
przyjazne dla środowiska,
bez alergenów i sztucznych barwników,
produkt nie może zawierać slesu, syntetycznych emulgatorów, silikc
parabenaw;
pojemność nie mniejsza niż 5000 ml

szt. 600 45,44 zł 27 264,00 zł 33 534,72 źli

45 GCG0040 Mydło w pianie - wktad jednorazowy, kompatybilne w 100 % z dozownikiem
mydlą w pianie MERIDATOP Symbol DTN201, MERIDA BALI PLUS Symbol M12P 300 24,57 zł 7 371,00 zł 9 066,33 źli

46 GCS0041

>asta do rąk deter(entowa - mydlana ze ścierniwem i gliceryną
Skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia z rąk typu: ttuszcz, smar, olej, sadza,

itp.
Pasta zawiera w składzie m.Jn, glicerynę oraz łagodny materiał ścierny.
Nie zawiera parabenów
Posiada pozytywne badania dermatologiczne.
Bezpieczna dla środowiska.
opakowanie jednostkowe: waga nie mniejsza niż 500 g

szt. 500 10,78 it 5 3 90,00 zt 6 629,70 zl|

ŚRODKI DO IIA

47 GCG0976

Proszek do prania tkanin białych
Proszek do prania w pralkach automatycznych,
skutecznie usuwający plamy z białych tkanin,
posiada skoncentrowaną formułę,
wystarcza na min. 40 prań,
usuwa plamy w 30°C,
proszek szybko się rozpuszcza, nie pozostawiając śladów na ubraniach
Pomaga usunąć zaschnięte plamy, zmniejsza wnikanie zabrudzeń w tkaninę i
powstawanie plam.
W składzie proszku występuje: kwasek cytrynowy, wybielacz optyczny, środki
rgulujące poziom piany, enzymy, mydto, środki zapobiegające korozji pralki,
kompozycja zapachowa
opakowanie: plastikowe / folia kurczliwa z uchwytem, waga nie mniejsza niż
3000 g

85 35,24 it 2 995,40 zł 3 684,34 zl|

48 GDG0995

Proszek do prania tkanin kolorowych
Proszek do prania w pralkach automatycznych,
skutecznie usuwający plamy z kolorowych tkanin,
posiada skoncentrowaną formulq,
wystarcza na min. 40 prań,
usuwa plamy w 30°C,
proszek szybko się rozpuszcza, nie pozostawiając śladów na ubraniach
Pomaga usunąć zaschnięte plamy, zmniejsza wnikanie zabrudzeń w tkaninę i
powstawanie plam.
W składzie proszku występuje: kwasek cytrynowy, środki rgulujqce poziom
)iany, enzymy, mydto, środki zapobiegające korozji pralki, kompozycja

zapachowa
opakowanie: plastikowe / folia kurczliwa z uchwytem, waga nie mniejsza niż
3000 g

szt. 500 35,2411 17 620,00 zł 21 672,60 z]

49 GCG0983

Żel do prania -
skoncentrowany środek do prania tkanin kolorowych we wszystkich typach
l pralek oraz do prania ręcznego,
'Zawiera 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki
powierzchniowo czynne, <5% mydło, fosfoniany, enzymy,
pój. jednostkowa min. 5 [itrów (70 prań)

70 73,97 zt 5 177,90 zt 6368,822;

ŚRODKI DO ZMYWAREK

50 GCG0045

lOdświeżacz do zmywarek [zawieszka) -
IŚrodek do odświeżania i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów w zmywarkach,
|w składzie występuje m.in. Dekanat 2,5 - 5 % oraz Oktanal 2,5 - 5 %,
l wydajność l opak. - min. 60 cykli pracy zmywarki

100 8,83 zł 883,00 li 1086.092]



51

52

GCG0046

GCG0048

l Płyn do ciysiczenia zmywarek -
I Detergent do czyszczenia zmywarek,
na bazie m.in.kwasu cytr/nowego zawartość min. 1% - 5% i alkoholu,
I pH w mieszczące się w przedziale 1,3 - 3,35,
l likwiduje tłuszcz, kamień oraz inne zabrudzenia, pozostawia lśniącą
powierzchnię zmywarki,
l pój. opak.: nie mniejsza niż 250 ml

Płyn na błyszcza j q cy do zmywarek -
l Płyn do płukania i nabłyszczania w zmywarkach automatycznych,
W sktadzie zawiera m,in, Kumenosuifonian potasu lub Kumenosulfonian sodu,
nadaje połysk, nie pozostawia smug, zacieków i plam, usuwa plamy po kroplach
wody i przyśpiesza suszenie,
l pój. opak. nie mniejsza niż 750 ml

szt.

100

100

12,05 zł

13,12 ri

l 205,00 zt

l 312,00 zł

l 482,15 ill

l 613,76 z[|

53 GCG0050

ISóldoimywarek-
l Produkt przeznaczony do stosowania w automatycznych zmywarkach do naczyń,
I pH 1% roztworu mieści się w przedziale: 6-8,

składzie występuje m.in. Chlorek sodu,
ziniękcza wodę, działa ochronnie, zapobiega osadzaniu się kamienia w
zmywarce i powstawaniu zacieków na naczyniach,

'aga opak. nie mniejsza niż 1500 g

70 8,05 zł 563,50 zt 693,11 zl|

54 GCG0051

Tabletki do zmywarki-
Środek do mycia naczyń,

sktadzie występuje m.in. Węglan disodowy •
min. trzywarstwowe tabletki zawierające:
detergeny - do usuwania brudu,
sól zmiękczającą wadę oraz
nabtyszczacz dający naczyniom czystość i połysk,

tabletka na lcvldmycia,
ipak. min. SOszt.

artosćmin.;>=10,0-<20,0,

opak. 100 42,90 it 4 290,00 zł 5 276,70 źli

55 GCGOOI
Środek na mrówki - proszek do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich
l bezpośrednim sąsiedztwie, na tarasach, balkonach, ścieżkach, podjazdach, w
l altanach, zawiera w składzie m.in. Permet^nę, opaitowanie min. 100 g,

70 9,43 zł 660,10 zt 811,92 ill

56 GCG0064

Środek na mrówki - w formie granulatu, do zwalczania mrówek w
pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na tarasach, balkonach,
l ścieżkach, podjazdach, w altanach, zawiera w składzie m,in. Cypermetrynę.
l opakowanie min.100 g,

60 10,45 zt 627,00 ri 771,21 zl|

57 GCG0065 IŚrodek owadobójczy na owady lataHi :olu, pojemność min. 400 ml, szt. 50 9,82 zł 491,00 zt 603,93 zl|

58 GCG0066
Środek na szczury i gryionie - w postaci pasty, granulatu lub ziarna, właściwości
mumifikujące, opaki 90 g

szt. 6,31 if 504,80 zt 620,90 ill

59 GCG0067
Grodek na karaczany - w postaci żelu lub pasty, zawierająca środek
i insektobójczy, opaki min. 30 g

szt. 50 84,54 zł 4 227,00 zł 5 199,21 il|

60 GCG1004

l Środek na mole spoiywcie -
płaski lep zawierający feromon wabiąca motyle z rodziny Pyralidae
l(Omacnjcowate).

zawiera pestecydów
służy do monitorowania oraz wyłapywania popularnych moli spożywczych, w
tym; amacnicy spichrzanki (P)odia interpunctella), mklika próchniczka (Ephestia
•lutella), mklika mącznego (Ephestia kuehniella) i mklika daktylowca (Cadra

cautella).
Lep ma otwór do zawieszenia i miejsce na wpis serwisowy

szt. u 15,83 it 158,30 zf 194,71 ill

61 GCG 1005

Środek ni mole ubnniowc ITineola blsselllellt)
/ktady lepowe

bezzapachowe
:awierają insektycydów i innych środków chemicznych

iopakowanjemin. 105ZT.
l skuteczne monitorowanie moli odzieżowych.
l lep zawierający silną substancję wabiącą,
jedna pułapka zabezpiecza ok, 50m2 powierzchni,
|d2iatanie minimum 3 miesiące od dnia wyłażenia

opak. u 51,87 li 518.70 zt 638.001il

ŚCIERKI GOSPO ICZE

62 SCGOOI

Ścierka podtogowa bawetniania
-wymiary min.: 50 x 66 cm
- duża, klasyczna ścierka podłogowa
- miękka, biata, bawełniana
l- przeznaczona do mycia, wycierania i osuszania
l- wyjątkowo trwata i mocna

można Ją wielokrotnie prać
nie strzępi się i nie pozostawia włókien

l- doskonale chłonie wodę i zabrudzenia
idealna do czyszczenia podłóg w dużych obiektach jak szkoły, hale
gramatura min. 240 e/mZ

1200 1,22 ił l 464,00 zt l 800.72 z

63 GCGOOf

[Ścierka do podłoei z wiskozy
l- wymiary min. 50 x 60 cm

liękka
I- trwata, mocna, można ją wielokrotnie prać
l- nie strzępi się i nie pozostawia włókien

posiada doskonale właściwości chłonne
idealna do czyszczenia podłóg w dużych obiektach jak szkoły, hale

l-czyści bez za rysowań
materiał: wiskoza 60%, poliester 20%, polipropylen 20%
gramatura min. 180g/m2

l-pomarańczowa

szt. 1300 1,13 !t l 469.00 zt 1806,871]

64 GCG0070
Ścierka do podłogi z włóknin lub przsdzin,
- wymian': 55 x 65 cm ( ± 5cm ),
- min. 70 % bawełny, przeszywana, bardzo dobrze wchł; wodę

szt. 450 1,07 li 481,50 zł 592,25 zł



65

66

GCG0071

GCG0072

Ścierka do kurzu flanelowa,
l- wymiary: 35 x 45 cm ( ±10 cm )
1-bawetna 100%

l Ścierka ostra do naczyń, dwustronna
- wymiary: 18 xl4 cm ( ±6 cm }

650

500

1,56 ił

0,91 zł

1011,00 it

455,00 zł

l 247,22 t

559,65 zł

67 GCG0073
Ścierka kuchenna do naczyń,
100 % len, wymiary: 45 X 70 cm (± 5 cm ) szt. 400 2,93 zł l 196,00 zł I 471.08 z

68 GCG0074

IŚcierkaztetry
Ida sprzątania wszelkich powierzchni, na sucho i mokro,
Ibawetna 100%
iGramaturamin. 110/m1
Iwymiary: 80x60 cm ( ±2 cm)

szt. 2500 2,21 zł 5 525,00 zł 6 795.75 zł

69 GCG0075

l Ścierka z mikrowtókna lub mikrafibry,
l uniwersalna do wszelkiego rodzaju powierzchni,
w/ykonana z mikrowtókna o wysokiej gramaturze min. 320 g/mz

loźna ją stosować do czyszczenia wszelkiego rodzaju gładkich powierzchni
l takich jak ceramika, szkło, metal, tworzywa sztuczne czy drewno.
l do stosowania na sucho jaki i na mokro.
ma na sucho ma właściwości elektrostatyczne (przyciąga kurz i luźne cząstki
brudu)
nie pozostawia smug, ani zacieków, po umyciu nie trzeba polerować
czyszczonych powierzchni.
'chłonie brud i wodę,
Należy ją prać bez użycia środków zmiękczających.
wymiary min.: 30 x 30 cm

3,04 it 10 640,00 2ł 13087,20zl|

70 GCG0936

Ścierka z mikrowtókna o wymiarach 70 x 50 cm
loże służyć jako ścierka podłóg.
suwa brud, ttuszcz i kurz znacznie efektywniej niż tradycyjne ścierki.

nie pozostawia smug na czyszczonych powierzchniach.
ladaje się do czyszczenia zarówno na sucho jak i na makro,
loże być prana w pralce w temperaturze 60 °C, bez użycia środków

zmiękczających.

510 9,05 zł 4 615.50 zt S 677,07 z]

ŚRODKI DO MYCIA l PIELĘGNAUI EKSPRESÓW CIŚNIENIOWYCH

71 GCG0970

[Płyn odkamieniający do ekspresów i czajników do kawy - preparat w płynie,
skutecznie usuwa kamień w czajnikach i ekspresach do kawy (bez konieczności

>zpuszczania). W sktadzie występuję m.in.: Kwas amidosulfonowy 1-15 %,
lapakowanie jednostkowe: pój. nie mniejsza nizSOOml/g

100 11,30 if 1130,00 zł l 389,90 z[

72 GCG0972
Środek do usuwania kamienia - preparat w tabletkach usuwa kamień i chroni
przed korozją, odpowiednie do wszystkich automatycznych ekspresów,
opakowanie jednostkowe: min. 3 tabletki (min. 40 g każda)

opak. 40 21,13 ił 845,20 zł l 039,601

73 GCG0973
Środek do czyszczenia ekspresów - preparat w tabletkach dostosowany da
automatycznych ekspresów do kawy, opakowanie jednostkowe: min.IO tabletek
(min. 2.78 każda)

opak. 40 13,73 zł 549,20 zt 675,52 z

74 GCG0374

l Wkład filtrujący, przeznaczony do ekspresów Siemens z serii TK7 oraz EQ.7 Plus|
;iEQ.5,SaecoAu[ika, zapobiega powstawaniu osadu wapiennego, filtr wkręca się
bezpośrednio do zbiornika na wodę, dz'\ąki swoim wtasciwościom chroni
urządzenie i przedłuża jego trwatość.

szt, 40 23,24 zł 929,60 zt 143,41 z

75 GCG0984
Wkład filtrujący - przeznaczony do ekspresów Philips Saeco, zapobiega
powstawaniu osadu wapiennego, system montażu "click &go", dzięki swoim
'wtaściwościom chroni urządzenie i praedtuza jego trwatość.

szt. 20 23.23 zł 464,60 it 571,46 źli

76 GCG0985

Tabletki czyszczące do ekspresu ciśnieniowego Siemens TE603Z01 RW
(T260001 lub TZSOOOl} - Tabletki czyszczące (op=10szt), usuwają olejek kawowy
zjednastki zaparzającej, dostosowane do automatycznych ekspresów do kawy
Siemens, Waga tabletki [g] = 0.04

opak, 20 13,73 ri 274,60 zf 337,76 źli

77 GCG0986

Jabletki do odkamieniania do ekspresu ciśnieniowego Siemens TE 603201 RW
(7280002 lub TZ60002). Tabletki do odkamieniania dostosowane do ekspresu
ciśnieniowego Siemens TE 603201 RW (op=3szt), usuwają kamień oraz chroni

irzed korozją, do automatycznego procesu odkamieniania ekspresów,
odpowiednie do wszystkich automatów do kawy "surpresso"

opak. 30 21,13 it 633,90 2t 779,70 źli

78 GCG0987 Wkhid filtrujący-przeznaczony do ekspresu ciśnieniowego Saeco Incanto, Aqua
Clean CA 6903/00 szt. 11 23,23 zł 255.53 zł 314,30 zl|

79 GCG0988 imar - do bloku zaparzającego w ekspresie Saeco Incanto, 5 g szt. u 10.35 zt 103,50 zt 127,31 III

GCG0989
Odkamieniaci w płynie - przeznaczony do ekspresów. Philips Saeco, skutecznie

iwa wszelkie osady kamienne powstałe w wyniku normalnego użytkowania
! ekspresu, opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 250 mi

szt. 13,73 zł 823,80 2t l 013,27 źli

81 GCG0990

Tabeltki odthiszczajqce do bloku zaparaającego - przeznaczone do ekspresów
Philips Saeco, niezbędne do ptynnego dziafania ekspresu; skutecznie usuwają
olej kawowy, ttuszcz oraz inny typ zanieczyszczeń, gromadzący się na filtne bądź

iątr2 jednostki zaparzającej, opakowanie jednostkowe mni, 10 tabletek
opak. 40 21,02 it 840,80 zł I 034,18 źli

82 GCG0997

Środek do ciysiczenia obiegu mleka -
przeznaczony do ekspresów. Philips Saeco
na 6 zastosowań
zapewnia dłuższą żywotność urządzenia
skutecznie usuwać resztki mleka, które mogą mieć wptyw na jego smak
chroni obieg mleka przed zatykaniem resztkami mleka
opakowanie jednostkowe: 6 saszetek po min.1,6 g

opak. 20 34,23 zł 684,60 zt 842.1K źli

83 GCG0999
Neutralizator zapachów -170 e» przeznaczony do pomieszczeń, doskonale
leutraiizuje wszelkiego pochodzenia zapachy. Używany do pomieszczeń

l kuchennych, sportowych, sal konferencyjnych. Wystarcza na ok.. 4 m-ce.

szt.

58,50 li 2 340,00 zł 2 878,20 ill

84 GCG01001 Wkład filtrujący - filtr do wody do ekspresu Nivona NIRF 700 szt. 50 21.13 zł l 056,50 zt l 299,50 źli



85 ] GCG01002 Tabletki czyszczące do ehspr Ni a NIRT 701 opak. 13,73 zł l 098,40 zt l 351,03 źli
]

86 GCG01003 Wktad filtrujący do ekspresu BOSH TES 50321RW/12 szt. 38,99 zł 155,96 It 191,83 zl|

87 SCG01004

Środek do czyszczenia spjeniacza do mleka Spumatore
przeznaczony do ekspresów Nivona

ipewnia dłuższą żywotność urządzenia
skutecznie usuwać resztki mleka, które mogą mieć wpływ na jego smak
chroni obieg mleka przed zatykaniem resztkami mleka
opakowanie jednostkowe: 500 ml

15 48,52 ił 727,80 zt 895,19 zl|

88 GCG01005
Odkamieniacz w płynie - przeznaczony do ekspresów Nivona, skutecznie usuwa
wszelkie osady kamienne powstałe w wyniku normalnego użytkowania
ekspresu, opakowanie jednostkowe: pojemność nie mniejsza niż 500 ml

25 11,30 it 282,50 zt 347,48 ill

GCG01006

Wkład filtrujący - przeznaczony do ekspresów Nivona, zapobiega powstawaniu
osadu wapiennego,wvpełniony wyłącznie materiałem organicznym. Brak
dodatków chemicznych, dzięki swoim właściwościom chroni urządzenie i
przedłuża Jego trwałość.

szt 20 21,13 it 422,60 zt S19.80zll

90 GCG01007 Tabletki czyszczące do ekspresu ciśnieniowego BOSCH TE5503 (TCZ6001
00310575)

opak. 13,73 zł 68,65 zt 84.44 zl|

31 GCG01008 Odkamieniacz w tabletkach do ekspresu ciśnieniowego BOSCH TES503 (TCZ8002
00576694)

opak. 21,14 zł 105.70 rt 130,01 zl|

92 GCG01010 Wkfad filtrujący do ekspresów B05CH/SIMENSTZ70003 20 21,14 it 422.80 zł 520,04 ill

93 GCG01011 Wkład filtrujący do ekspresów PHILIPS HD8827 wer. 01 i 03
szt. 41,60 zł 124,80 zt 153,50 zl|

94 GCG01012 PŁYN DO CZYSZCZENIA SPIENIACZV 00 EKSPRESU N1VONA CafeRomantica
szt. 20 48,52 ił 970,40 zt I 193.S9 źli

S5 GCG01013 OOKAMiENiACZ W PŁYNIE do ekspresu NIVONA CafeRomantica 22 11,30 ił 248,60 zł 305,78 zl|

S6 GCG01014 FILTR WODY DO EKSPRESU NIVONA CafeSomantica 22 21,14 it 465,08 zł 572,05 źli

97 G CG 1006 Filtr do dzbanka filtrującego Brita Marella XL 30 10,56 It 316,80 zł 389,66 ill

98 GCG1007 Wktad filtrujący do ekspresów Saeco Aulica Fokus 20 23,24 ił 464,80 zł 571,70 ill

99 GCG1008 Proszek do czyszcenia systemów spieniających do Saeco Aulica Fokus 10 34,23 zł 342,30 ri 421,03 źli

100| GCG1009

ŚCIERKA ZMIKROWŁÓKNA 35/35cm
Do okien, szkta, lustra, ekranów i btyszczących powierzchni
Da wycierania na sucho oraz czyszczenia przy użyciu wody czy dodatkowych
detergentów
Doktadnie usuwa zabrudzenia z najróżniejszych powierzchni: w biurze, kuchni,

•nce nie pozostawiając smug
Skład; 80% poliester, 20% poliamid

450 4,17 ił l 876,50 zł 2308,10211

1011 GCG1010

Wkład filtrujący- przeznaczony do ekspresów Siemens i serii Ł06 Plus s 100,
zapobiega powstawaniu osadu wapiennego,
filtr wkręca się bezpośrednio do zbiornika na wodę, dzięki swoim właściwościom
chroni urządzenie i przedłuża jego trwafość.

20 21,13 ri 422.60 zt 519,80 zl|

1021 GCG1011

Tabletki aysiczqce do ekspresu ciśnienioweeo SiemBns TE 651319 RW -
Tabletki czyszczące (op=10szt), usuwają olejek kawowy z jednostki zaparzającej,
dostosowane da automatycznych ekspresów do kawy Siemens, Waga tabletki [g]
=0.04

op. u 13,73 zł 137,30 zt 168,88 zl|

103] GCG1012

labletki do odkamieniania do ekspresu ciśnwniowega Siemens TE 651319 RW
Tabletki do odkamieniania dostosowane do ekspresu ciśnieniowego Siemens TE
651319 RW (op=3szt), usuwają kamień oraz chroni przed korozją, do
automatycznego procesu odkamieniania ekspresów, odpowiednie do wszystkich
automatów do kawy "surpresso"

szt. 2 21.13 zł 42,26 zł 51,98 źli

1D4| GCG1050
Tabletki uysiczące do <kspresu ciinieniowego Beko CEG74ZSB - Tabletki
czyszczące (ap=2szt.) dostosowane do ekspresu ciśnieniowego Beko CEG7425B,
usuwają olejek kawowy z jednostki zaparzającej. Waga tabletki [g] = 2

opak. 2 14,63 zł 29,38 zt 36,14 zl|

105| GCG1D51

Odkamieniaci w płynie - przeznaczony do ekspresu ciśnieniowego Beko
CEG7425B, skutecznie usuwa wszelkie osady kamienne powstałe w wyniku
normalnego użytkowania ekspresu, opakowanie jednostkowe: Z porcje
odkamieniacza po 125 ml, instrukcja użycia. Producent zastrzega, iż należy

irzystaćjedynie ze środka "durgol swiss espresso".

opak. 30,55 it 61,10 zł 75,15 źli

106| GCG1052

Ptyn do pftjkania tkanin hipoaleriiciny,
liękczający

Stan skupienia; Ciecz
pH:2-5
Gęstość względna 20c: min. 1,OG8 g/cm3
nie zawiera kompozycji zapachowej ani barwników
Zapobiega elektryzowaniu się tkanin
pojemność opak. l!

szt. 15,60 zt 780,00 zf 959,40zl|

107| GCG 1053

Wktad filtrujący- pnwnaczony do ekspresów Siemens z serii EQ.6 Plus s 500,
ipabiega powstawaniu osadu wapiennego,

filtr wkręca się bezpośrednio do zbiornika na wadę, dziski swoim właściwościom
chroni urządzenie i przedłuża jego trwałość.

21,13 zł 63,39 zt 77.97 źli

108| GCG1054

Tabletki czyszczące do ekspresu ciśnieniowego Siemens i serii EQ.6 Plus s 500,
Tabletki czyszczące (op=10szt), usuwają alejek kawowy z jednostki zaparzające},
dostosowane do automatycznych ekspresów do kawy Siemens, Waga tabletki [g]
=0.04

13,73 zł 27,46 zł 33,78 zl|



109 GCG1055

[Jabletki do odkamieniania do ekspresu ciśnieniowego Siemens i serii EQ.6
I Plus s 500 - Tabletki do odkamieniania dostosowane do ekspresu ciśnieniowego
ISiemens z serii EQ.6 Plus s 500 (op=3s2t), usuwają kamień oraz chroni przed
korozją, do automatycznego procesu odkamieniania ekspresów.

szt. 21,13 zł 42,26 zt 51,98;

110 GCG1056
l Wkład filtrujący- przeznaczony do ekspresów Siemens z serii EQ.6 Plus s
|100, zapobiega powstawaniu osadu wapiennego, filtr wkręca się bezpośrednio
l do zbiornika na wodę, dzięki swoim właściwościom chroni urządzenie i przedłuż.
l j ego twajość.

10 21,13 it 211,30 zt 259,90 z

Ill GCG1057

Tabletki czyszczące do ekspresu ciśnieniowego Siemens TE651319RW-
Tabletki czyszczące (op=10szt), usuwają olejek kawowy z jednostki zaparzającej,
dostosowane do automatycznych ekspresów do kawy Siemens, Waga tabletki [g]
1=0.04

opak. l 13,73 zł 13,73 Zt 16,892]

112 GCG1058

Tabletki do od kamieniania do eKspresu ciśnieniowego Siemens TE 651319
RW -Tabletki do odkamieniania dostosowane do ekspresu ciśnieniowego
Siemens TE 651319RW (op=3szt), usuwają kamień oraz chroni przed korozją,
do automat/cznego procesu odkamieniania ekspresów, odpowiednie do
wszystkich automatów do kawy "surpresso"

opak, 21,13 zt 105,65 zt 129.95;

113 GCG1059

TABLETKI DO CZYSZCZENIA EKSPRESU DR. COFFEE F11 BIG PLUS T
Uniwersalne tabletki czyszczące, przeznaczone do ekspresów automatycznych,
Tabletki czyszczące po wprowadzeniu rozpuszczają olejki kawowe (osad)
znajdujące się na ściankach układu oraz modułu zaparzającego. Tabletki można
stosować we wszystkich modelach automatycznych oraz kolbowych ekspresów
do kawy. Opakowanie zawiera min. 32 tabletek czyszczących. Do jednego
procesu czyszczenia należy wykorzystać jedną tabletkę.

opak, 35,83 zł 179,15 zf 220.35 źli

114 GCG 1060

iFiftr do wody do ekspresu DR-Coffee F11 Big Plus(CF200A)
l patybilny z ekspresem.

l chroni eKspres przed osadzaniem się kamienia,
przecHuża jego żywotność i
l skutecznie usuwa niechciane substancje, które wptywajq na smak i

idy.
ipach

szt. 158,54 zł 732,70 !l 975,02 zl|

115 GCG1061

Odkamieniacz do ekspresu DR.Coffee F1 1 Big Plus,
przeznaczony do ekspresów automatycznych, kolbowych
w składzie występuje m.in. Kwas siarkowy < 20%,
WartośćpH(10g/1)w20°C:2-2,5.
pój. min. 1000 ml

30,64 it 153,20 zł 188,44 zl|

us GCG1062

'roszekodkamieniający do ekspresu DR.CoffeeF11 Big Plus,
; przeznaczony do ekspresów automatycznych, kolbowych
usuwa osad wapienny powstający w wyniku podgrzewania wody.
Jedna saszetka zawiera 28g odkamieniacza, który starcza na jeden cykl
lodkamieniania.

szt. 4,12 zł 20,62 zł 25,36 ill

117 GCG1063

IPłyn do usuwania osadu z mleka do ekspresu DR.CoffeeFII Big Plus
.Rodzaj: płyn czyszczący do systemu mleka
pfyn dezynfekująco-myjący
do czyszczenia dysz oraz zbiorników mleka w ekspresach ciśnieniowych.
Usuwa osad mleczny a także zawarte w nim bakterie.
Pojemność min. : 1100ml
Dozowanie: 30ml / 500ml wody
Przeznaczenie: ekspresy do kawy, dzbanki na mleko, dozowniki bitej śmietany

45,53 it 227,65 zf

SUMA

280.01 zl|

336 870,00 zł

Opakowania z oryeinalnymi etykietami zamieszczonymi prze; importera/producenta preparatu.
Informacje zawarte na etykiecie (muszą być orginalne - fabryczne, nieścieralne o niezmienionej, jednolitej treści bez
innych), ulotce i karcie charakterystyki maja być ze sobą zgodne,

Wymagana stata dostępność do aktualnych kart charakter^stki producenta lub afererta

Zamawiający zastrzega, iz ocenie zostanie poddana T/lko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.

:onych zmian, poprawek, doklejeń i

s
Signed by /
Podpisano przez:

Gabriela Maria
Opoka

Date / Data: 2022-
06-28 13:59
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