75.0203.7.2016
Komunikat nr 9
Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 4 lutego 2016 roku
w sprawie: zakupu oraz dostawy profesjonalnych środków czystości oraz środków
czystości do automatów czyszczących dla potrzeb jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na zakup oraz sukcesywną
dostawę profesjonalnych środków czystości oraz środków czystości do automatów
czyszczących na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
(z wyłączeniem Collegium Medicum), uprzejmie informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożył
poniższy Wykonawca:
HENRY KRUZE Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce
Z powyższym Wykonawcą w dniu 13 stycznia 2016 roku została podpisana umowa
nr CRZP/UJ/430/2015 (nr SAP 7100000017) na okres od dnia 13 stycznia 2016 roku do
dnia 13 stycznia 2017 roku.
Istotne postanowienia umowy:
1. Wykonawca zapewnia dostawę zamówionych artykułów do wskazanej jednostki UJ na
terenie Krakowa, w ciągu dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8.00 do 15.30, licząc od dnia
złożenia zamówienia).
2. Poszczególne zamówienia (sukcesywne dostawy) będą składane wyłącznie za pomocą
uruchomionej w systemie SAP platformy internetowej Zamawiającego (tzw. Wirtualny
Magazyn Zamawiającego), której działanie obligatoryjnie będzie opierać się na
następujących założeniach:
1) utworzony na niej profil Zamawiającego obejmować będzie wyłącznie katalog
artykułów objętych postępowaniem przetargowym;
2) zamawianie asortymentu spoza oferty przetargowej, a zatem z pełnego katalogu
Wykonawcy, nie będzie możliwe;
3) formularz zamówienia zostanie wygenerowany w systemie SAP i przesłany
automatycznie Wykonawcy oraz osobie składającej zamówienie;
4) wypełniony formularz zamówienia wraz z automatycznie narzucanymi w systemie
cenami produktów obowiązującymi Wykonawcę po przeprowadzeniu przedmiotowego

postępowania przetargowego, stanowić będzie fakturę „proforma”, na podstawie
której zostanie wystawiona Zamawiającemu faktura ostateczna (końcowa).
3. Koszty transportu zamówionych materiałów ponosi Wykonawca.
4. Zapłata za otrzymane artykuły nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia jednostce zamawiającej prawidłowo wystawionej
faktury, o ile dane zamówienie zostało odebrane bez zastrzeżeń.
5. 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.
6. Do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonywania umowy, mających na celu sprawną
realizację zamówienia i jego bieżący nadzór oraz weryfikację i kontrolę prawidłowości,
powołane zostają następujące osoby:
– ze strony Zamawiającego:
Grzegorz Furmanek, e-mail: grzegorz.furmanek@uj.edu.pl,
– ze strony Wykonawcy:
sprzedaż, reklamacje – Gabriela Wolak, tel. (71) 33 45 209,
e-mail: g.wolak@kruse.pl,
sprawy merytoryczne – Piotr Jachimowicz, tel. 502 307 520.
W związku z powyższym zamówienia na artykuły objęte postępowaniem przetargowym
winny być realizowane tylko i wyłącznie u wskazanego powyżej Wykonawcy.
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: zaopatrzenie@uj.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
Kanclerz UJ

mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska

Dotyczy:
– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum)
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Opis produktu
Skoncentrowany środek (stężenie roztworu
roboczego 0,25%) do czyszczenia łazienek,
armatury sanitarnej.
Opakowanie: kanister 10 litrów
Skoncentrowany środek (stężenie roztworu
roboczego 0,25%)
do czyszczenia łazienek, armatury
sanitarnej.
Opakowanie: butelka 1 litr
Skoncentrowany środek (stężenie roztworu
roboczego 0,25%) do czyszczenia łazienek,
armatury sanitarnej.
Opakowanie: nabój 12 ml
Butelka 600 ml z końcówką
do wytwarzania piany z podziałką oraz
wskaźnikiem poziomu napełnienia butelki
i możliwością aplikowania produktu
w postaci naboju z koncentratem produktu
opisanego w pozycji 3, do preparatu
z pozycji 1, 2.
Skoncentrowany środek (stężenie roztworu
roboczego 0,25%) do mycia naczyń oraz
wszystkich zmywalnych powierzchni,
tj. szyby, lustra, powierzchnie plastikowe,
drewnopodobne.
Opakowanie: butelka 1 litr
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.
Opakowanie: 10 litrów
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.
Opakowanie: butelka 1 litr
Specjalistyczny bezbarwny środek
do usuwania markerów,
graffiti, plam, do czyszczenia tablic
suchościeralnych.
Opakowanie: butelka 500 ml każda ze
spryskiwaczem
Środek do mycia wszystkich zmywalnych
i wodoodpornych powierzchni, tj. tworzywa
sztuczne, powierzchnie malowane, szkło,
lustra, ceramika, kamień naturalny
i sztuczny, parkiet, powłoki powlekane.
Opakowanie: 10 litrów
Skoncentrowany środek do usuwania
powłok polimerowych i emulsji
nabłyszczających z podłóg wodoodpornych.
Opakowanie: 10 litrów
Środek do bieżącego czyszczenia
sanitariatów, do usuwania osadów
kamiennych i dezynfekcji.
Opakowanie: 1 litr

Jedn.

Artykuł

Producent
artykułu

Cena
jedn.
netto

Cena
jedn.
brutto

szt.

Milizid 10 l

Dr. Schnell

116,37 zł

143,14 zł

szt.

Milizid 1 l

Dr. Schnell

12,77 zł

15,71 zł

op. 10 szt.

Milizid
Kartusche
op. 10x12 ml

Dr. Schnell

37,23 zł

45,79 zł

szt.

Milizid
butelka
ze spryskiwaczem

13,55 zł

16,67 zł

szt.

Onemu 2000 1 l

Dr. Schnell

6,95 zł

8,55 zł

szt.

Floortop 10 l

Dr. Schnell

204,87 zł

251,99 zł

szt.

Floortop 1 l

Dr. Schnell

21,39 zł

26,31 zł

szt.

Novo Pen-Off
500 ml

Dr. Schnell

15,85 zł

19,50 zł

szt.

Lemon 10l

Dr. Schnell

82,70 zł

101,72 zł

szt.

PRO1226
P103 10 l

Pramol

74,09 zł

91,13 zł

szt.

PRO1280
S601 1 l

Pramol

6,95 zł

8,55 zł

Dr. Schnell
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WC – płyn do czyszczenia toalet.
Opakowanie: 750ml

szt.

PRO13 WC
Reiniger blau
750 ml

Planol

4,31 zł

5,30 zł
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Profesjonalny bezbarwny środek
do intensywnego czyszczenia podłóg
odpornych na działanie alkaliów.
Opakowanie: kanister 10 litrów

szt.

Forex 10 l

Dr. Schnell

309,47 zł

380,65 zł
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Profesjonalny środek do prania
ekstrakcyjnego wszystkich wodoodpornych
powierzchni, tekstylnych, wykładzin
podłogowych oraz tapicerki.
Opakowanie: kanister 10 litrów

szt.

Rapido Sprüh
Ex 10 l

Dr. Schnell

188,13 zł

231,40 zł
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Specjalistyczny profesjonalny środek
do mycia dużych powierzchni szklanych.
Opakowanie: 1 litr

szt.

Glasan 1l
Profi-Glasreini

Dr. Schnell

12,45 zł

15,31 zł

szt.

Amidol 500ml

Dr. Schnell

50,46 zł

62,07 zł

szt.

Hornilla Konz
1l

Dr. Schnell

12,61 zł

15,51 zł

szt.

Tana GC Tanet
SR 15 5 l

Werner&
Merzt

49,50 zł

60,89 zł

szt.

Tana Tanex
Power 750 ml

Werner&
Merzt

16,04 zł

19,73 zł

szt.

Tana GC Glass
Cleaner 750 ml

Werner&
Merzt

7,31 zł

8,99 zł

szt.

Tana GC Glass
Cleaner 5 l

Werner&
Merzt

34,33 zł

42,23 zł

szt.

Tana GC
Stripper 10 l

Werner&
Merzt

110,73 zł

136,20 zł

Werner&
Merzt

39,38 zł

48,44 zł
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Profesjonalny bezbarwny środek do
czyszczenia, mycia i konserwacji
powierzchni ze stali nierdzewnej.
Opakowanie: butelka 500 ml ze
spryskiwaczem
Skoncentrowany środek do mycia
wszystkich wodoodpornych wykładzin
podłogowych, tj. PCV, linoleum, guma,
powierzchnie naturalne jak drewno,
powierzchnie antystatyczne
Opakowanie: butelka 1 litr
Wysokowydajny produkt (stężenie roztworu
roboczego 25%) do czyszczenia podłóg
i powierzchni.
Opakowanie: kanister 5 litrów
Gotowy do użycia specjalistyczny,
wysokowydajny środek do czyszczenia
tworzyw sztucznych o właściwościach
odtłuszczających.
Opakowanie: butelka 750 ml każda ze
spryskiwaczem
Gotowy do użycia wysokowydajny środek
na bazie spirytusu do czyszczenia
powierzchni szklanych.
Opakowanie: butelka 750 ml każda ze
spryskiwaczem
Gotowy do użycia wysokowydajny środek
na bazie spirytusu do czyszczenia
powierzchni szklanych.
Opakowanie: kanister 5 litrów
Wysokiej jakości środek do gruntownego
czyszczenia wszystkich
rodzajów wodoodpornych podłóg
i wodoodpornych wykładzin podłogowych.
Opakowanie: kanister 10 litrów
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Wysokowydajny produkt (stężenie roztworu
roboczego 25%) do czyszczenia podłóg.
Opakowanie: kanister 5 litrów

szt.
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Wysokowydajny produkt (stężenie roztworu
roboczego 25%) do czyszczenia
sanitariatów.
Opakowanie: kanister 5 litrów

szt.

Tana GC Sanet
Zitrotan 5 l

Werner&
Merzt

39,23 zł

48,25 zł
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Profesjonalny preparat myjący, w postaci
piany, przeznaczony
do higienicznego mycia rąk, spray
koncesjonowany w higienicznie
zamkniętych kapsułach o pojemności 1 litr,
przeznaczony do dozowników.

karton
po 6 szt.

KC Kleenex
Luksusowa pianka
do częstego mycia
rąk op. 6 x1l

Kimberly
Clark

140,00 zł

172,20 zł
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Dyspersja polimerowa do nabłyszczania
podłóg. Zalecana do gumolitów, linoleum,
płytek PCV. Posiada właściwości
antypoślizgowe.
Opakowanie: 1 litr

Voigt

18,98 zł

23,35 zł
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Dyspersja polimerowa do nabłyszczania
podłóg. Zalecana do gumolitów, linoleum,
płytek PCV. Posiada właściwości
antypoślizgowe.
Opakowanie: kanister 10 litrów

Voigt

179,51 zł

220,80 zł

szt.

szt.

Tana GC Tanet
Orange 5 l

Metalic
Dispersion
VC-330 1 l
Metalic
Dispersion
VC-330 10 l
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Środek przeznaczony
do gruntownego mycia mocno
zabrudzonych powierzchni. Usuwający
stary brud, tłuszcze, pasty oraz powłoki
polimerowe. Szczególnie zalecany do
podłóg kamiennych, z lastriko oraz z PCV.
Opakowanie: 1 litr
Środek przeznaczony do gruntownego
mycia mocno zabrudzonych powierzchni.
Usuwający stary brud, tłuszcze, pasty oraz
powłoki polimerowe. Szczególnie zalecany
do podłóg kamiennych, z lastriko oraz z
PCV. Opakowanie: kanister 10 litrów
Skoncentrowany preparat dezynfekcyjnomyjący przeznaczony do mycia
i dezynfekcji wodoodpornych powierzchni
(podłóg, ścian i sprzętów).
Opakowanie: 1 litr
Skoncentrowany preparat dezynfekcyjnomyjący przeznaczony do mycia i
dezynfekcji wodoodpornych powierzchni
(podłóg, ścian i sprzętów).
Opakowanie: kanister 10 litrów
Skoncentrowany środek do usuwania
tłustego brudu. Skutecznie usuwa zarówno
osady kuchenne jak i zabrudzenia
ropopochodne (oleje i smary).
Opakowanie: 1 litr
Skoncentrowany środek do usuwania
tłustego brudu. Skutecznie usuwa zarówno
osady kuchenne, jak i zabrudzenia
ropopochodne (oleje i smary).
Opakowanie: kanister 10 litrów
Skoncentrowany środek do gruntownego
czyszczenia ceramicznych urządzeń
sanitarnych, skutecznie usuwający rdzę.
Opakowanie: 1 litr
Skoncentrowany środek do gruntownego
czyszczenia ceramicznych urządzeń
sanitarnych, skutecznie usuwający rdzę.
Opakowanie: kanister 10 litrów
Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny,
tłusty brud, osady wapienne i mydlane, do
mycia armatury łazienkowej, szyb, kabin
prysznicowych, wanien kąpielowych.
Opakowanie: 1 litr
Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny,
tłusty brud, osady wapienne i mydlane, do
mycia armatury łazienkowej, szyb, kabin
prysznicowych, wanien kąpielowych.
Opakowanie: kanister 10 litrów
Skoncentrowany, antystatyczny środek do
mycia wszelkich powierzchni odpornych na
działanie wody.
Opakowanie: 1 litr
Skoncentrowany, antystatyczny środek
do mycia wszelkich powierzchni odpornych
na działanie wody.
Opakowanie: kanister 10 litrów
Odświeżacz powietrza o wydłużonym
działaniu.
Opakowanie: 0,6 litra
Środek na bazie polimerów do
nabłyszczania powierzchni drewnianych,
uprzednio zaimpregnowanych lakierami.
Zalecany do parkietów, boazerii oraz
schodów drewnianych.
Opakowanie: 1 litr

szt.

Grundpur VC
150 1 l

szt.

Voigt

12,57 zł

15,46 zł

Grundpur VC
150 10 l

Voigt

117,33 zł

144,32 zł

szt.

Dezopol VC
420 1 l

Voigt

20,22 zł

24,87 zł

szt.

Dezopol VC
420 10 l

Voigt

195,02 zł

239,87 zł

szt.

Brudpur VC
242 1 l

Voigt

8,13 zł

10,00 zł

szt.

Brudpur VC 242
10 l

Voigt

74,12 zł

91,17 zł

szt.

Pikasat VC 120
1l

Voigt

8,80 zł

10,82 zł

szt.

Pikasat VC 120
10 l

Voigt

80,18 zł

98,62 zł

szt.

Nano San VC-112
1l

Voigt

10, 20 zł

12,55 zł

szt.

Nano San VC-112
10 l

Voigt

89,46 zł

110,04 zł

szt.

Nano Orange
VC 241 1l

Voigt

10,50 zł

12,92 zł

szt.

Nano Orange
VC 241 10l

Voigt

92,79 zł

114,13 zł

szt.

Aromat Fresh
VC 122 0,6 l

Voigt

19,86 zł

24,43 zł

szt.

Parkiet Błysk
VC 340 1 l

Voigt

14,44 zł

17,76 zł

