
Zestawienie  chemii profesjonalnej
(Umowa obowiązująca od 20.09.2012 r. do 19.09.2013 r.)

     

Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia

Szczegółowy opis PRODUKTU
NAZWA/

TYP/
PRODUCENT

Jedn.
miary

Liczba 
jednostek 
miar (szt.)

Cena netto 
jednostkowa

(zł)

Stawka 
VAT (%)

Cena brutto 
jednostkowa (zł)

1

Płyn do 
gruntownego 
czyszczenia podłóg 
drewnianych

Lekko  alkaliczny  środek  czyszczący 
przeznaczony  do  czyszczenia 
zaolejowanych  podłóg  drewnianych, 
zawierający   komponenty  usuwające 
brud, wartość pH 9-10,  gęstość 1,1 kg 
na dm³, roztwór 0,2 litra na 10 litrów 
wody, pojemność  5 litrów

CARL’S 
CLEANER/

BONA TECH
szt. 30 198,00 23 243,54

2
Olej konserwujący 
do podłóg 
drewnianych

Olej  konserwujący  przeznaczony  do 
okresowej  pielęgnacji  podłóg 
drewnianych  zaolejowanych;  typ 
oleju:  estryfikowany  olej  talowy, 
zawartość substancji stałych ok. 25%, 
gęstość  0,80  kg/dm3,  wydajność  ok. 
20-100 m2/litr w zależności od rodzaju 
drewna  i  zastosowanych  metod 
nakładania,   nierozcieńczalny, 
pojemność 5 litrów

CARL’S OIL 25/ 
BONA TECH szt. 30 240,00 23 295,20

3
Płyn do 
maszynowego 
mycia powierzchni

Płyn  do  maszynowego  mycia 
powierzchni,  zawartość  niejonowych 
środków  powierzchniowoczynnych: 
5-15%;  pH 11-12,5, płyn bezbarwny 
do  lekkożółtego  o  cytrusowym 
zapachu,  pozostawia  warstwę 
ochronną  oraz  delikatny  połysk, 
przyjemny  zapach,  pojemność 
opakowania: 10 litrów

NEOMAT 
FORTE 

10L/ECOLAB
szt. 10 198,00 23 243,54

4

Płyn do 
czyszczenia i 
pielęgnacji  z 
komponentami 
antypoślizgowymi

Płyn  o  składzie  m.in.:  niejonowe 
związki  powierzchniowo  czynne  5-
15%,  mydło  <5%,  rozpuszczalne  w 
wodzie  rozpuszczalniki,  substancje 
pielęgnujące,  substancje  zapachowe 
(limonen,  linalon,  lilial),  postać 
płynna,  zapach  przyjemny,  nie 
tworzący smug, pH ok. 10, pojemność 
opakowania: 10 litrów

DOPOMAT 
SECUR 

10L/KIEHL
szt. 31 112,00 23 137,76

5
Środek myjący 
ogólnego 
zastosowania 

Środek  wyłącznie  do  zastosowania 
profesjonalnego,   przeznaczony  do 
wszystkich  zmywalnych  powierzchni 
np.  szkło,  marmur,  powierzchnie  z 
tworzyw  sztucznych,  nie 
pozostawiający  smug.   Płyn  o 
przyjemnym  zapachu,   zawierający 
<5%  anionowych  i  niejonowych 
środków  powierzchniowo  czynnych, 
PH  koncentratu  (temp.  20oC)ok.  7, 
pojemność opakowania:  5 litrów 

CLEANIX TOP 
5L/ GRICARD 
POLSKA SP. Z 

O.O.
szt. 16 30,00 23 36,90

6

Środek do 
gruntownego 
czyszczenia 
urządzeń 
sanitarnych 

Środek  do  gruntownego  czyszczenia 
urządzeń  sanitarnych,  skutecznie 
usuwający   rdzę,  kamień  wodny, 
osady  wapienne,  cementowe   i 
urynowe  oraz  resztki  mydła;  pH 
produktu stężonego 0,5-1, przyjemny 
zapach,   pojemność  opakowania:  10 
litrów

SANIX TOP 
10L/GRICARD 
POLSKA SP. Z 

O.O.
szt. 23 54,00 23 66,42



7

Płyn do mycia 
naczyń do 
zmywarki 
przemysłowej

 Płyn do mycia naczyń do zmywarki 
przemysłowej.  Kolor  jasnożółty, 
zapach  neutralny;  wartość  pH  12,2 
(1%  roztwór),   pojemność 
opakowania: 20 l.

PROFIMAX SP 
111 

20L/POLENA 
ASTRA SP. Z 

O.O.

op. 20 180,00 23 221,40

8

Nabłyszczacz  do 
płukania naczyń w 
zmywarkach 
przemysłowych

Nabłyszczacz do płukania  naczyń w 
zmywarkach   przemysłowych, 
zawierający  5-15%  niejonowych 
środki powierzchniowo czynnych oraz 
konserwanty;   pojemność 
opakowania: 10 l

PROFIMAX SP 
121/10L 

POLLENA 
ASTRA SP. Z 

O.O.

op. 25 99,95 23 122,94

9
Środek myjąco-
dezynfekcyjny do 
powierzchni

Środek  myjąco-dezynfekcyjny  do 
powierzchni,  przeznaczony  dla 
gastronomii,  nie  wpływający 
szkodliwie  na  żywność.  Skład  m.in. 
5-15%  etoksylowany  alkohol 
tłuszczowy  WE;  5-15%  chlorek 
alkilobenzylodimetylowy;  1-5%  2-
aminoetanol;  kwas 
nitrylotrimetylenooctowy  <1%;   pH 
koncentratu  10-12;  Pojemność 
opakowania: 5l.

PROFIMAX 
SPD 100/ 

5L/POLLENA 
ASTRA SP. Z 

O.O.

op. 2 82,40 23 101,35

10 Preparat do stali 
nierdzewnej

Preparat  do  mycia  i  konserwacji 
powierzchni  wykonanych  ze  stali 
nierdzewnej.  Skład  m.in.  olej 
mineralny,  olej  silikonowy,  olej 
parafinowy,  pH  ok.  8;   preparat 
nabłyszczający powierzchnię metalu i 
zabezpieczający  ją  przed  ponownym 
zabrudzeniem. Opakowanie 0,5 l

ALU STAL 0,5 
L/ LAKMA 

STREFA SP. Z 
O. O.

op. 6 10,40 23 12,79

11

Płyn do mycia 
silnie 
zatłuszczonych 
powierzchni 
kuchennych

Płyn  do  mycia  powierzchni  silnie 
zatłuszczonych  i  przypalonych 
powierzchni,  przeznaczony  do 
czyszczenia  silnie  zatłuszczonych  i 
przypalonych  garnków,  patelni, 
opiekaczy,  piecy  konwekcyjno-
parowych  i  innych  urządzeń 
kuchennych,  charakteryzuje  się 
wysoką  zdolnością  czyszczenia, 
usuwa  zaskorupienia  i  przypalenia. 
Skład m.in.: wodorotlenek sodu 2-5%; 
etanoloamina  -  2-5%;  alkiloamino 
tlenki  -  0,1-0,25%;  pH  koncentratu 
12,9-13,9, pojemność  opakowania: 5l

PROFIMAX SP 
180/5L/ 

POLLENA 
ASTRA SP. Z 

O.O.

op. 3 86,08 23 105,88

12

Skoncentrowany 
płyn do usuwania 
osadów 
mineralnych ze 
zmywarek

Skoncentrowany  płyn  do  usuwania 
osadów  mineralnych  ze  zmywarek. 
Skład:  kwas  fosforowy  :  20-25%; 
kwas  azotowy:5-10%;  alkiloetoksy 
propoksylany: 1-2% ; pH koncentratu 
0,2-0,5; pojemność  opakowania: 5 l

PROFIMAX SP 
150/ 5L/ 

POLLENA 
ASTRA SP. Z 

O.O.

op. 15 97,24 23 119,61

13 Wosk 
antypoślizgowy

Wosk  antypoślizgowy,  nadający 
połysk,  odporny  na  tarcie, 
samonabłyszczający  do  podłóg 
sportowych,  spełniający  normę 
sportową DIN 18032 cz. 2 dotycząca 
Użytkowania  podłogi  sportowej. 
Skład  m.in.  mniej  niż  5%  środków 
powierzchniowo czynnych,  dyspersja 
polimerowa, rozpuszczalne w wodzie, 
rozpuszczalniki, środki konserwujące, 
olej  zapachowy;  pojemność 
opakowania 10l

WOSK EUKU-
WAX/ 10L/ 

EKULA GMBH
op. 7 520,00 23 639,60

14

Środek do 
pielęgnacji 
nawierzchni 
sportowych

Środek  do  pielęgnacji  nawierzchni 
sportowych,  przeznaczony do mycia. 
Usuwa  zabrudzenia  wynikające  z 
eksploatacji  podłóg  dla  celów 
sportowych  tj.:  plamy  od  potu, 
zatłuszczenia  i  brud,  nie  naruszając 
nawierzchni.  Środek  niskopieniący, 
nie  powodujący  korozji, 
nietoksyczny;   pH  koncentratu  ok. 
7,5; pojemność  opakowania: 10 l

PULASTIC MAT/ 
10L/ DECOL 
KUNSTOF 
CHEMIE

op. 1 119,00 23 146,37



15
Płynny preparat 
do maszynowego 
mycia naczyń

Płynny  preparat  do  maszynowego 
mycia  naczyń,  skutecznie  usuwający 
wszelkie zanieczyszczenia, zwłaszcza 
organiczne,  nadający  się  do  wody o 
wysokiej  twardości.  Wygląd: 
przezroczysta ciecz: pH (1% roztwór): 
powyżej 12; gęstość (20 stopni  oC) - 
ok..  1.28  g/m3;  pojemność 
opakowania: 20 l.

PROFIMAX SP 
110A/20L/POLLE
NA ASTRA SP. Z 

O.O.
op. 20 300,00 23 369,00

16
Alkaliczny środek 
do mycia osadów z 
kawy i herbaty

Alkaliczny środek do mycia osadów z 
kawy  i  herbaty  -  typu  winterhalter, 
zawierający m.in.  dwukrzemian sodu, 
sól  sodową  kwasu 
chloroizocyjanurowego,  pojemność 
opakowania: 25 kg

P30TK PROSZEK 
25 KG 

/WINTELHALTE
R

op. 1 395,00 23 485,85

17
Tabletki do mycia 
pieca 
konwekcyjnego

Tabletki  do  mycia  pieca 
konwekcyjnego,  zawierające 
wodorotlenek  sodu,  metakrzemian 
disodu.  Opakowanie  6kg  (100  szt. 
tabletek)

RATIONAL SELF 
COOKING 
CENTER/ 

TABLETKI 100 
SZT./RATONAL

op. 3 295,00 23 362,85


