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Komunikat nr 38 

Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 2 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie: zakupu oraz dostawy środków czystości i preparatów chemicznych do 

automatów czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 

 

Szanowni Państwo, 
 

w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę 

(art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych) na zakup oraz dostawę środków czystości 

i   preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprzejmie informuję, iż najkorzystniejszą 

ofertę złożyły firmy: 
 

I. w zakresie dostawy środków czystości określonych w załączniku nr 1 do komunikatu:  
 

TABOX Sp. z o.o., Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków  
 

Z powyższą Firmą w dniu 9 września 2013 roku została podpisana umowa 

Nr CRZP/UJ/476/I/2013 na okres od dnia 9 września 2013 roku do dnia 9 września 2014 

roku. 
 

Istotne postanowienia umowy: 

1. Firma zapewnia dostawę zamówionych artykułów do siedziby jednostki, która 

dokonała zamówienia, w terminie do 2 dni roboczych od poniedziałku do piątku, 

licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.  

2. Zamówienia mogą być dokonywane bezpośrednio w siedzibie Firmy, telefonicznie i za 

pośrednictwem faksu: 12 656 45 26 lub drogą elektroniczną: tabox@tabox.com.pl  

3. Koszty transportu zamówionych materiałów ponosi Firma. 

4. Ceny jednostkowe brutto artykułów podane w załączniku nr 1 do niniejszego 

komunikatu nie ulegają zwiększeniu przez czas trwania umowy. 

5. Zapłata za otrzymane artykuły nastąpi przelewem na konto bankowe Firmy w terminie 

do 30 dni od dostarczenia jednostce zamawiającej faktury VAT. 

6. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 

przedmiotu umowy zostały zastrzeżone kary umowne. Umowa jest do wglądu 

w Dziale Zamówień Publicznych. 
 

II. w zakresie dostawy preparatów chemicznych do automatów czyszczących określonych 

w załączniku nr 2 do komunikatu: 
 

HENRY KRUSE Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 
 

Z powyższą Firmą w dniu 4 października 2013 roku została podpisana umowa 

Nr CRZP/UJ/476/II/2013 na okres od dnia 4 października 2013 roku do dnia 4 października 

2014 roku. 

mailto:tabox@tabox.com.pl


 

Istotne postanowienia umowy: 

1. Firma zapewnia dostawę zamówionych artykułów do siedziby jednostki, która 

dokonała zamówienia, w terminie do 2 dni roboczych od poniedziałku do piątku, 

licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania, w godzinach od 7.30 do 15.30.  

2. Zamówienia mogą być dokonywane za pośrednictwem platformy zakupowej ICOS 

https://icos.igefa.de/ lub drogą elektroniczną: m.doroszkiewicz@kruse.pl 

3. Koszty transportu zamówionych materiałów ponosi Firma. 

4. Ceny jednostkowe brutto artykułów podane w załączniku nr 2 do niniejszego 

komunikatu nie ulegają zwiększeniu przez czas trwania umowy. 

5. Zapłata za otrzymane artykuły nastąpi przelewem na konto bankowe Firmy w terminie 

do 30 dni od dostarczenia jednostce zamawiającej faktury VAT. 

6. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 

przedmiotu umowy zostały zastrzeżone kary umowne. Umowa jest do wglądu 

w Dziale Zamówień Publicznych. 

7. Firma zapewnia: 

 stały nadzór nad obsługiwanymi obiektami, kontrolę systemów dozowania, serwis 

urządzeń dozujących środki higieny, a w przypadku uszkodzonych / zniszczonych 

urządzeń bezpłatną wymianę na nowe, 

 comiesięczne monitorowanie dostaw, jakości dostarczanych produktów, 

analizowanie potrzeb, 

 stały nadzór nad technologią sprzątania, kwartalnie przeprowadzane szkolenia 

personelu w oparciu o określone bloki tematyczne. 

Ponadto: 

 Firma wyposaży personel sprzątający w spryskiwacze, butelki dozujące dla 

lepszego i praktycznego wykorzystania środków chemicznych. Spryskiwacze 

i butelki dozujące będą posiadać nalepki z opisem środków chemicznych zgodnie 

z przepisami BHP, 

 Firma zaopatrzy każdy obsługiwany obiekt w segregator z Kartami 

Charakterystyki dostarczanych produktów oraz z opisami technicznymi tych 

produktów, 

 Firma zapewni montaż specjalistycznych systemów dozowania, dostawę pompek 

nakręcanych na kanistry do produktów niepodłączonych do dozownika oraz odbiór 

zużytych opakowań po środkach chemicznych. 
 

Jednocześnie informuję, że zawarta umowa nie przewiduje możliwości dostarczenia 

innego asortymentu niż wymieniony w załącznikach do niniejszego komunikatu. Ze środków 

uczelni pokrywane będą wyłącznie koszty zakupów artykułów wymienionych w załącznikach 

dokonywanych u ww. dostawców. 
 

Przy składaniu zamówień można również korzystać z pomocy Sekcji Zakupów w Dziale 

Zaopatrzenia, ul. Reymonta 4 w Krakowie, pok. -109, tel. 12 663 27 10 lub 12 663 27 11,     

e-mail: czeslawa.marchewka@uj.edu.pl lub sylwester.gorka@uj.edu.pl. 
 

Z wyrazami szacunku, 
 

Kanclerz UJ 

 
 

mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska 
 

 

Dotyczy: 

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum) 

https://icos.igefa.de/
mailto:m.doroszkiewicz@kruse.pl
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Lp. Środki czystości - opis produktu Jedn.
Cena jedn. netto  

(zł)

Cena jedn. brutto 

(zł)

1 Uniwersalny płyn do czyszczenia Emil, 1 litr,                                                                                                                                                                                                                                           szt. 1,83 zł 2,25 zł

2 Uniwersalny płyn do czyszczenia Cif Brilliance, 1 litr,                                                                                                                                                                                                                      szt. 5,20 zł 6,40 zł

3
Płyn do mycia powierzchni drewnianych Floor, 1 litr,   

GoldDrop                                                                                                                                                                                                                                       
szt. 3,33 zł 4,10 zł

4

Preparat do mycia  i  pielęgnacji powierzchni wykonanych z 

drewna lakierowanego i płyt drewnopochodnych,SIDOLUX, 

750ml

szt. 6,58 zł 8,09 zł

5
Preparat do ochrony i nabłyszczania PVC i linoleum,  

SIDOLUX,  750 ml  
szt. 8,30 zł 10,21 zł

6
Preparat do ochrony i nabłyszczania podłóg drewnianych i 

innych powierzchni drewnianych SIDOLUX, 500ml
szt. 7,25 zł 8,92 zł

7
Środek do mycia i pielegnacji terrakoty, glazury, SIDOLUX, 

750ml
szt. 6,58 zł 8,09 zł

8  Preparat do zmywania powłok ochronnych, Cleanlux, 500 ml szt. 5,04 zł 6,20 zł

9
Proszek do prania tkanin kolorowycvh,  automat, Vizir kolor,       

2 kg
szt. 14,00 zł 17,22 zł

10
Pasta czyszcząca do urządzeń sanitarnych i kuchennych, 

SAMA, 250mg
szt. 1,40 zł 1,72 zł

11 Odświeżacz powietrza w płynie,  OP-1, Zekar, 5 litrów szt. 41,50 zł 51,05 zł

12
Mleczko wybielające  do czyszczenia zlewów, kafelków, 

kuchenek, wanien, Cif Power Creame, 750ml
szt. 9,58 zł 11,78 zł

13
Proszek do prania tkanin kolorowych, koncentrat, automat, 

Persil, 1,2 kg
szt. 9,79 zł 12,04 zł

14
Preparat do usuwania kamienia i rdzy z armatury, Cillit kamień 

i rdza do armatury domowej, 450 ml
szt. 5,70 zł 7,01 zł

15  Żel do wc, Practic,  750 ml szt. 3,60 zł 4,43 zł

16
Płyn do dezynfekcji, mycia oraz usuwania kamienia i rdzy w 

toaletach, SANSED  , 500 ml
szt. 4,45 zł 5,47 zł

17 Płyn do WC, TYTAN, 700g szt. 3,76 zł 4,62 zł

18 Płyn do mycia  naczyń, LUDWIK, 1000 g szt. 3,65 zł 4,49 zł

19 Płyn do mycia  naczyń, LUDWIK, 5 litrów szt. 15,70 zł 19,31 zł

20
Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, 

DOMESTOS, 5 litrów
szt. 22,60 zł 27,80 zł

21
Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych 

DOMESTOS, 1250ml
szt. 7,65 zł 9,41 zł

22
Mydło  w płynie do podajników, CALMA, (w róznych wersjach 

kolorystycznych i zapachowych),  Grabchem, 5 litrów
szt. 8.80 10,82 zł

23 Mydło w płynie w pojemniku z dozownikiem, Poezja, 300 ml szt. 2,00 zł 2,46 zł

24 Płyn antystatyczny,Clever/Clovin, 1 litr,  szt. 2,80 zł 3,44 zł

25 Mleczko do czyszczenia z wybielaczem CIF, 700 ml szt. 7,00 zł 8,61 zł

26 Mleczko do czyszczenia, CIF, 700ml szt. 7,00 zł 8,61 zł

27 Kostka zapachowa do WC z koszyczkiem , DOMESTOS, szt. 2,40 zł 2,95 zł

28 WC żel z koszyczkiem, Bref WC min. 360ml szt. 7,83 zł 9,63 zł

29 Kostka do spłuczek WC  barwiąca, Emil szt. 0,90 zł 1,11 zł

30 Kostka sanitarna, Grabchem szt. 0,40 zł 0,49 zł

31
Płyn do mycia okien, luster i gładkich powierzchni z 

atomizerem, Mr Muscle,  500 ml
szt. 5,30 zł 6,52 zł
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32
Uzupełnienie - płyn do mycia okien, luster i gładkich 

powierzchni. Mr Muscle, 500ml
szt. 4,50 zł 5,54 zł

33 Płyn do mycia szyb z atomizerem, Troll, Grabchem, 500ml szt. 2,33 zł 2,87 zł

34 Preparat przeciw kurzowi w aerozolu, Brait, 350 ml szt. 4,60 zł 5,66 zł

35
Antystatyczny preparat do czyszczenia i pielęgnacji mebli oraz 

sprzętu elektronixznego - spray, PRONTO, 375 ml
szt. 9,50 zł 11,69 zł

36 Preparat w aerozolu przeciw kurzowi, PRONTO, 250 ml szt. 4,45 zł 5,47 zł

37 Preparat w aerozolu do pielegnaxji drewna, PRONTO, 250 ml szt. 4,45 zł 5,47 zł

38 Odswieżacz powietrza w aerozolu, Fri, Pharma, 300 ml szt. 2,50 zł 3,08 zł

39
Wkład do odświeżacza powietrza + zapas do urządzenia 

elektrycznego  Brise Electric, komplet 
szt. 11,70 zł 14,39 zł

40 Zapas do elektrycznego odświeżacza powietrza Brise Electric szt. 9,00 zł 11,07 zł

41 Emulska  do czyszczenia mebli, PRONTO, 250 ml szt. 9,60 zł 11,81 zł

42 Pasta do podłóg, Tytan, min.  440 ml szt. 4,30 zł 5,29 zł

43 Pasta BHP do rąk mydlano-piaskowa, Floren 500g szt. 0,84 zł 1,03 zł

44 Krem do rąk  z gliceryną Cztery pory roku, 130 ml szt. 2,91 zł 3,58 zł

45 Krem do rąk z alantoiną, Garnier, 100 ml szt. 6,30 zł 7,75 zł

46 mydło w kostkach, Luksja, 100g szt. 0,90 zł 1,11 zł

47
Preparat do udrażniania rur kanalizacyjnych i odpływowych, 

EMIL MYSZ, 500 g 
szt. 2,00 zł 2,46 zł

48 Żel do udrożniania rur, KRET, 500 ml szt. 4,90 zł 6,03 zł

49 Płyn do usuwania plam, VANISH, 1 litr szt. 7,10 zł 8,73 zł

50
Szamponietki (szampon do włosów normalnych), Polena 

Savona
szt. 0,40 zł 0,49 zł

51 Mydełka hotelowe (małe kostki), Attis/Gold Drop szt. 0,23 zł 0,28 zł

52
Metalic Dispersion VC 330 - środek do nabłyszczania podłóg, 

1 litr
szt. 15,00 zł 18,45 zł

53
Grundpur VC 150 srodek do zmywania podłóg (pokrytych 

srodkiem VC 330) - 1 litr
szt. 9,80 zł 12,05 zł

54
Dezopol VC 420 preparat dezynfekcyjno-myjący, koncentrat - 1 

litr
szt. 17,34 zł 21,33 zł

55 Plyn VC 242 Brudpur - koncentrat 1 litr szt. 6,43 zł 7,91 zł



Lp. Preparaty chemiczne Jedn.
Cena jedn. 

netto (zł)

Cena jedn. 

brutto (zł)

1.

Milizid - wysoceskoncentrowany środek / stężenie roztworu 

roboczego 0,25% / do czyszczenia łazienek, armatury 

sanitarnej, chroniący powierzchnie chromowane, plastikowe i 

emalie, usuwa kamień, pozostałości cementu, rdzę, urynę, 

olej oraz ślady po kosmetykach, zawierający w swoim 

składzie mniej niż 5 % niejonowych środków 

powierzchniowo czynnych, kwas amidosulfonowy, 

izotridekanlo etoksylowany, wartość ph < 0,5, kolor zielony, 

stan skupienia ciecz, opakowanie:  kanister 10 lit.

szt. 113,89 140,08

2.

Milizid - wysoceskoncentrowany środek / stężenie roztworu 

roboczego 0,25% / do czyszczenia łazienek, armatury 

sanitarnej, chroniący powierzchnie chromowane, plastikowe i 

emalie, usuwa kamień, pozostałości cementu, rdzę, urynę, 

olej oraz ślady po kosmetykach, zawierający w swoim 

składzie mniej niż 5 % niejonowych środków 

powierzchniowo czynnych, kwas amidosulfonowy, 

izotridekanlo etoksylowany, wartość ph < 0,5, kolor zielony, 

stan skupienia ciecz, opakowanie  butelka 1 lit.

szt. 12.48 15,35

3.

Milizid - wysoceskoncentrowany środek / stężenie roztworu 

roboczego 0,25% / do czyszczenia łazienek, armatury 

sanitarnej, chroniący powierzchnie chromowane, plastikowe i 

emalie, usuwa kamień, pozostałości cementu, rdzę, urynę, 

olej oraz ślady po kosmetykach, zawierający w swoim 

składzie mniej niż 5 % niejonowych środków 

powierzchniowo czynnych, kwas amidosulfonowy, 

izotridekanlo etoksylowany, wartość ph < 0,5, kolor zielony, 

stan skupienia ciecz, opakowanie:  nabój 12 ml

opak 10 szt. 36,41 44,78

4.

Butelka 600 ml z końcówka do wytwarzania piany, z 

podziałką oraz wskażnikiem poziomu napełnienia butelki i 

możliwością aplikowania produktu w postaci naboju z 

koncentratem produktu opisanego w pozycji 3, do preparatu z 

pozycji 1,2.

szt. 5,78 7,11

Załącznik nr 2 do komunikatu nr 38 Kanclerza UJ z 2 grudnia 2013 roku



5.

Forol - skoncentrowany środek  / stężenie roztworu 

roboczego 0,25% /do mycia wszystkich zmywalnych 

powierzchni tj. szyby, lustra, powierzchnie plastikowe, 

drewnopodobne. Zawierający w swoim składzie 5% lub 

więcej, ale nie mniej niż 15% niejonowych środków 

powierzchniowo - czynnych, mniej niż 5% anionowych 

środków powierzchniowo - czynnych,kompozycje zapachowe 

(CITRAL, LIMONENE, LINALOOL), 1-Butoksypropan-2-

ol, poli(oksyetylowania) alkoholu tłuszczowego,kolor 

pomarańczowy, opakowanie: kanister 10 lit.

szt. 95,49 117,45

6.

Forol - skoncentrowany środek / stężenie roztworu 

roboczego 0,25% / do mycia wszystkich zmywalnych 

powierzchni tj. szyby, lustra, powierzchnie plastikowe, 

drewnopodobne. Zawierający w swoim składzie 5% lub 

więcej, ale nie mniej niż 15% niejonowych środków 

powierzchniowo - czynnych, mniej niż 5% anionowych 

środków powierzchniowo - czynnych,kompozycje zapachowe 

(CITRAL, LIMONENE, LINALOOL), 1-Butoksypropan-2-

ol, poli(oksyetylowania) alkoholu tłuszczowego,kolor 

pomarańczowy, opakowanie: butelka 1 lit.

szt. 10,90 13,41

7.

Forol - skoncentrowany środek do mycia wszystkich 

zmywalnych powierzchni tj. szyby, lustra, powierzchnie 

plastikowe, drewnopodobne. Zawierający w swoim składzie 

5% lub więcej, ale nie mniej niż 15% niejonowych środków 

powierzchniowo - czynnych, mniej niż 5% anionowych 

środków powierzchniowo - czynnych,kompozycje zapachowe 

(CITRAL, LIMONENE, LINALOOL), 1-Butoksypropan-2-

ol, poli(oksyetylowania) alkoholu tłuszczowego,kolor 

pomarańczowy, opakowanie:  nabój 4 ml.

opak 10 szt. 29,11 35,81

8.

Butelka 600 ml ze spryskiwaczem  dwufunkcyjnym - 

(mgiełkowo - rozpryskowy)  z podziałką oraz wskażnikiem 

poziomu napełnienia butelki i możliwością aplikowania 

produktu w postaci naboju opisanego w pozycji 7, do 

preparatu z pozycji 5,6.

szt. 5,78 7,11

9.

Floortop - wysokowydajny produkt / stężenie roztworu 

roboczego 0,25% / do mycia i konserwacji podłóg: linoleum, 

PCV, guma, odpowiednio zabezpieczone drewno, parkiet, 

korek, laminat, sztuczne i naturalne płyty z kamienia, nadaje 

się również do powlekanych i niepowlekanych 

wodoodpornych wykładzin podłogowych. Antypoślizgowy. 

Zawiera w swoim składzie mniej niż 5% niejonowych 

środków powierzchniowo - czynnych, alkohol 

alkoksylowany, etanol, wartość pH 8-9, kolor zielony, 

opakowanie 10 lit.

szt. 195,42 240,37



10.

Floortop - wysokowydajny produkt / stężenie roztworu 

roboczego 0,25% / do mycia i konserwacji podłóg: linoleum, 

PCV, guma, odpowiednio zabezpieczone drewno, parkiet, 

korek, laminat, sztuczne i naturalne płyty z kamienia, nadaje 

się również do powlekanych i niepowlekanych 

wodoodpornych wykładzin podłogowych. Antypoślizgowy.  

Zawiera w swoim składzie mniej niż 5% niejonowych 

środków powierzchniowo - czynnych, alkohol 

alkoksylowany, etanol, wartość pH 8-9, kolor zielony, 

opakowanie: butelka 1 lit.

szt. 21,19 26,06

11.

Novo Pen Off - specjalistyczny bezbarwny środek , 

gotowy do użycia,  do usuwania markerów, grafiiti, plam, 

czyszczenia tablic suchościeralnych, zawierający w swiom 

składzie 2-propanol - 5-10%, 1- Pro poxy-2- propanol - 5-

10%, 1-butoksypropan - 2-ol, eter monobutylowy glikolu 

propylenowego- 5-10%, 2- fenoksyetanol eter monofenylowy 

glikolu etylenowego - 1-5% oraz 

Dipropylenglykolmonomethylether - 1-5%, pH 8, 

opakowanie:  butelka 500 ml każda ze spryskiwaczem 

szt. 15,32 18,84

12.

Lemon- środek o zapachu cytrynowym do mycia 

wszystkich zmywalnych i wodoodpornych powierzchni / 

stężenie roztworu roboczego 0,50 % / tj. tworzywa sztuczne, 

powierzchnie malowane, szkło, lustra, ceramika,kamień 

naturalny i sztuczny, parkiet, podłogi powlekane oraz  

elementy wykonane ze stali nierdzewnej, zawierajaący w 

swoim składzie 2 -Butoksyetanol- 1<12,5%, Etanol - 1-10%, 

pH 6-7, kolor żółty, opakowanie  10 litrów.

szt. 80,91 99,52

13. PRO 13 - WC-Reiniger blau 750ml  ,płyn do czyszczenia 

toalet i  pisuarów, koncentrat , butelka ułatwiająca aplikacje 

szt. 5,20 6,40

14.

Forex - profesjonalny bezbarwny środek do intensywnego 

czyszczenia podłóg odpornych na działanie alkaliów / 

stężenie roztworu roboczego 1 % /, do zastosowania 

maszynowego jak również manulanego, dedykowany do 

podłóg gresowych oraz granitowych, zawierający w swoim 

składzie wodorotlenek sodu - 5-10%, p-kumenosulfonian 

sodu 1-10%, 2- Amino-2-metylopropan-1-ol - 1-5% oraz 2 

etyloheksyloglikozyd <5%, ph 14, opakowanie:  kanister 10 

litrów,

szt. 271,58 334,04



15.

Rapido Spru-EX - profesjonalny środek do prania 

ektrakcyjnego wszystkich wodoodpornych powierzchni / 

stężenie roztworu roboczego 10 % /, wykładzin podłogowych 

oraz tapicerki, doskonale usuwa brud oraz smar, zapogiega 

ponownemu zabrudzeniu, neutralizuje nieprzyjemny zapach, 

zawiera w swoim składzie środki powierzchniowo - czynne, 

substancje zapachowe, etanol, alkohol etylowy 5-10%, 

Natriumetasulfat - 1 -5%, kolor jasny, pH 10,5, opakowanie:  

kanister 10 litrów.

szt. 181,78 223,59

16.

Glasan - specjalistyczny profesjonalny środek do mycia 

dużych powierzchni szklanych  / stężenie roztworu roboczego 

0,25% /, doskonale myje w niskich temperaturach, 

zawierający w swoim składzie: Natriumlaurylethersulfat - 5-

10%, 2-Propanol- 1-5%, wodorotlenek sodu - 1-5%, (R)-p-

menta-1,8-dien; d-limonene - <1%, pH- 12,5 - 13, 

opakowanie  superkoncentrat butelka 1 litr.

szt. 12,14 14,93

17.

Amidol - profesjonalny bezbarwny środek do czyszczenia, 

mycia i konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, 

zapobiega powstawaniu odcisków palców i tłustych 

pozostałości, łatwy i bezpieczny w użyciu, zawierający w 

swoim składzie 2-Propanol - 5-10%, opakowanie:  butelka 

500 ml każde ze spryskiwaczem   

szt. 49,38 60,74

18.

Hornilla - skoncentrowany środek do mycia wszystkich 

wodoodpornych wykładzin podłogowych tj. PCV, linoleum, 

guma, powierzchnie naturalne jak drewno, powierzchnie 

antystatyczne.Działa  / stężenie roztworu roboczego 0,50 % / 

antypoślizgowo i antystatycznie, może być użyty do mycia 

ręcznego jak również w maszynach czyszczących. Zawiera w 

swoim składzie p-kulmenosulfonian sodu w stężeniu od 1-

<20%, siarczan polietylenglikolu, sól sodowa 1-<10%, 

mydła, anionowe i nieanionowe środki powierzchniowo - 

czynne, barwniki, substancje zapachowe, solubilizatory. 

opakowanie:  butelka 1 L

szt. 12,14 14,93
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