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Zadanie nr 1 poz. 1: papier toaletowy typu Jumbo 
 

Lp. Funkcja/parametr 
Parametr 

wymagany Punktacja Oferowane parametry* 

1 Kolor szary. TAK Warunek konieczny  

2 Średnica roli minimum 185mm, maksimum 
195mm. TAK Warunek konieczny 

(poda ć średnic ę)  

3 Wykonany z makulatury. TAK Warunek konieczny  

4 Gofrowany na całej powierzchni. TAK Warunek konieczny  

5 Szerokość wstęgi minimum 88mm, maksimum 
95mm. TAK Warunek konieczny 

(poda ć szeroko ść)  

6 Długość rolki minimum 130metrów bieżących. TAK 
Warunek konieczny 
(poda ć długo ść)  

7 Jednowarstwowy o gramaturze minimum 
36g/m2. TAK Warunek konieczny 

(poda ć gramatur ę)  

8 Bezzapachowy. TAK Warunek konieczny  

9 

Łatwo rozpuszczalny w wodzie (musi się 
rozpadać w kontakcie z wodą, nie może kleić 
czy zbrylać, nie może zalegać w muszli ani 
zapychać kanalizacji) 

TAK Warunek konieczny  

10 Miękki, mocny, nieprześwitujący, o zwartej 
strukturze. TAK Warunek konieczny  

11 Waga rolki minimum 460g (łącznie z tuleją). TAK 
Warunek konieczny 
(poda ć wagę)  

12 Średnica tulei 6cm. TAK Warunek konieczny  

13 
Koniec papieru klejony w sposób 
umożliwiający łatwe napoczęcie rolki bez jej 
uszkodzenia.   

TAK Warunek konieczny  

14 
Pakowany w folię termokurczliwą 
zabezpieczającą przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem. 

TAK Warunek konieczny  

15 W opakowaniu zbiorczym minimum 10 a 
maksymalnie 15 sztuk. TAK Warunek konieczny 

(poda ć ilo ść)  

16 Opakowanie zbiorcze opisane minimum: 
nazwa, ilość, producent. TAK Warunek konieczny  

17 

Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny 
dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną 
przez producenta. Karta (dokument) musi 
zawierać wszystkie wymagane informacje. 

TAK 

Warunek konieczny 
(podać stronę w ofercie 
na której została 
załączona) 

 

18 Nazwa producenta i numer katalogowy 
produktu. 

TAK Warunek konieczny 
(poda ć)  

19 Wymagane próbki, tj. jedno opakowanie 
zbiorcze. TAK Warunek konieczny  
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20 

Próbki pełnowartościowe, zgodne ze 
wszystkimi wymaganiami – identyczne                   
z przeznaczonymi do pó źniejszej sprzeda ży 
– niedopuszczalna s ą jakiekolwiek 
uszkodzenia produktu , np. rozerwania, 
przedziurawienia, itp. 

TAK Warunek konieczny  

          
Zadanie nr 1, poz. 2: r ęcznik w roli. 

 

Lp. Funkcja/parametr 
Parametr 

wymagany Punktacja Oferowane parametry 

1 Kolor biały (nie dopuszcza się żadnych odcieni 
szarości). TAK Warunek konieczny  

2 
Dwuwarstwowy, warstwy klejone na całej 
powierzchni – nie punktowo (nie może się 
rozwarstwiać). 

TAK Warunek konieczny  

3 Surowiec 100% celuloza. TAK Warunek konieczny  

4 Gramatura minimum 34g/m2. TAK Warunek konieczny  

5 Gofrowany na całej powierzchni. TAK Warunek konieczny  

6 
Rolka z perforacją, pozwalającą na swobodne 
odrywanie ręcznika, nie powodujące jego 
strzępienia. 

TAK Warunek konieczny  

7 Długość rolki minimum 50 metrów bieżących.  TAK Warunek konieczny 
(poda ć długo ść)  

8 Wysokość rolki minimum 19cm, maksimum 
23cm. TAK Warunek konieczny 

(poda ć wysoko ść)  

9 Średnica rolki minimum 13,5cm, maksimum 
14,5cm. TAK Warunek konieczny 

(poda ć średnica )  

10 Długość listka minimum 20 cm. TAK 
Warunek konieczny 
(poda ć długo ść)  

11 Minimum 250 240 listków na rolce.  
Warunek konieczny 
(poda ć ilo ść)  

12 Średnica tulei 6cm. TAK Warunek konieczny  

13 Miękki, delikatny (używany m.in. do usuwania 
żelu z ciała pacjenta po badaniach USG). TAK Warunek konieczny  

14 
Listek rozpoczynający ręcznik klejony w 
sposób umożliwiający łatwe napoczęcie rolki 
bez jej uszkodzenia.   

TAK Warunek konieczny  

15 Waga minimalna rolki 335g (łącznie z tuleją) TAK Warunek konieczny 
(poda ć wagę)  

16 
Pakowany w folię termokurczliwą 
zabezpieczającą przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem. 

TAK Warunek konieczny  

17 
W opakowaniu zbiorczym minimum 10 a 
maksymalnie 15 sztuk. TAK 

Warunek konieczny 
(poda ć ilo ść)  
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18 
Opakowanie zbiorcze opisane minimum 
nazwa, ilość, producent. TAK Warunek konieczny  

19 

Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny 
dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną 
przez producenta. Karta (dokument) musi 
zawierać wszystkie wymagane informacje. 

TAK 

Warunek konieczny 
(podać stronę w ofercie 
na której została 
załączona) 

 

20 Nazwa producenta i numer katalogowy 
produktu. TAK Warunek konieczny 

(podać)  

21 Wymagane próbki, tj. jedno opakowanie 
zbiorcze. TAK Warunek konieczny  

22 

Próbki pełnowartościowe, zgodne ze 
wszystkimi wymaganiami – identyczne                   
z przeznaczonymi do pó źniejszej sprzeda ży 
– niedopuszczalna s ą jakiekolwiek 
uszkodzenia produktu , np. rozerwania, 
przedziurawienia, itp. 

TAK Warunek konieczny  

          
 

Zadanie nr 1, poz. 3: r ęcznik składany ZZ 
 

Lp. Funkcja/parametr 
Parametr 

wymagany Punktacja Oferowane parametry 

1 Biały. TAK Warunek konieczny  

2 
Dwuwarstwowy, warstwy klejone na całej 
powierzchni – nie punktowo (nie może się 
rozwarstwiać). 

TAK Warunek konieczny  

3 Wykonany z makulatury selekcjonowanej lub 
celulozy. TAK Warunek konieczny  

4 Składane w ZZ. TAK Warunek konieczny  

5 Gramatura minimalna 40g/m2. TAK Warunek konieczny  

6 Wymiary minimalne listka po rozłożeniu 23x23cm, 
maksymalne 25x25cm TAK Warunek konieczny 

(poda ć wymiary )  

7 Ręcznik składany w bindach po 200 sztuk listków. TAK Warunek konieczny  

8 

Każda binda zapakowana w banderolę papierową 
zabezpieczającą całą bindę (nie dopuszcza się 
banderoli krótszej niż długość listka). 
Banderola oznaczona minimum nazwą 
producenta. 

TAK Warunek konieczny  

9 Waga bindy minimum 430g. TAK Warunek konieczny 
(poda ć wagę)  

10 Nieprzeźroczysty, wytrzymały. TAK Warunek konieczny  

11 Gofrowany na całej powierzchni listka. TAK Warunek konieczny  
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12 
Miękki i łagodny dla rąk, bardzo dobrze chłonący 
wilgoć. TAK Warunek konieczny  

13 
Opakowanie zbiorcze karton zawierający 20 bind 
po 200 listków, tj. 4000 sztuk ręczników. TAK Warunek konieczny  

14 Karton opisany minimum: nazwa producenta, 
nazwa produktu, ilość. 

TAK Warunek konieczny  

15 Waga kartonu z zawartością –                     
maksymalnie 10,0 kg. TAK Warunek konieczny  

16 

Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny 
dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną 
przez producenta. Karta (dokument) musi 
zawierać wszystkie wymagane informacje. 

TAK 

Warunek konieczny 
(podać stronę w ofercie 
na której została 
załączona) 

 

17 Nazwa producenta i numer katalogowy produktu. TAK Warunek konieczny 
(podać)  

18 Wymagane próbki, tj. jedno opakowanie zbiorcze, 
tj. 20 bind. TAK Warunek konieczny  

19 

Próbki pełnowartościowe, zgodne ze wszystkimi 
wymaganiami – identyczne z przeznaczonymi 
do pó źniejszej sprzeda ży – niedopuszczalna 
są jakiekolwiek uszkodzenia produktu , np. 
rozerwania, przedziurawienia, itp. 

TAK Warunek konieczny  

20 Tłoczenie na powierzchni listka (zwiększające 
chłonność wyrobu) TAK/NIE 

Parametr oceniany TAK 
- 10 pkt 
NIE - 0 pkt 

 

 
Zadanie nr 1, poz. 4: r ęcznik do mycia i osuszania ciała pacjenta. 

 

Lp. Funkcja/parametr 
Parametr 

wymagany Punktacja Oferowane parametry 

1 Biały. TAK Warunek konieczny  

2 Bardzo delikatny ręcznik (ściereczka) do 
osuszania ciała pacjenta. TAK Warunek konieczny  

3 Jednowarstwowy. TAK Warunek konieczny  

4 Wykonany z bardzo grubej celulozy o 
gramaturze minimum 80g/m2. TAK Warunek konieczny  

5 
Nieprzeźroczysty, tłoczony, z minimalnymi 
otworami 
bez żadnych widocznych otworów. 

TAK Warunek konieczny  

6 Wytrzymały po zmoczeniu, nie rozdzielający 
się, nie pozostawiający kłaczków. TAK Warunek konieczny  

7 
Wielkość listka rozłożonego: 
- minimum 30x30cm - maksimum 32x32cm, 
- lub 30x40 cm 

TAK 
Warunek konieczny (poda ć 
wielko ść)  

8 Opakowanie zawierające minimum 100 130 
ręczników a maksimum 150 ręczników. TAK 

Warunek konieczny (poda ć 
ilo ść)  

9 

Opakowanie jednostkowe kartonikowe - box 
(dyspenser) ułatwiające wyjmowanie 
ręczników. Nie dopuszcza się kartonów 
tradycyjnych. 
 

TAK Warunek konieczny  
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10 

Opakowanie pojedyncze zawierające minimum 
informacji: nazwa producenta, nazwa 
produktu, nr katalogowy, wielkość ręcznika, 
ilość sztuk.  

TAK Warunek konieczny  

11 Opakowanie zbiorcze - karton zawierający 
maksymalnie 10 opakowań jednostkowych. TAK 

Warunek konieczny (poda ć ilo ść 
op. jednostkowych )  

12 Karton opisany minimum informacji: nazwa 
producenta, nazwa produktu, ilość. TAK Warunek konieczny  

13 

Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny 
dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną 
przez producenta. Karta (dokument) musi 
zawierać wszystkie wymagane informacje. 

TAK 
Warunek konieczny (podać 
stronę w ofercie na której została 
załączona) 

 

14 Nazwa producenta i numer katalogowy 
produktu. 

TAK Warunek konieczny (podać)  

15 Wymagane próbki, tj. jedno opakowanie 
(dyspenser). TAK Warunek konieczny  

16 

Próbki pełnowartościowe, zgodne ze 
wszystkimi wymaganiami – identyczne                   
z przeznaczonymi do pó źniejszej sprzeda ży 
- jakiekolwiek uszkodzenia produktu,                      
np. rozerwania, przedziurawienia, itp. 
oznaczają nieważność oferty (niezgodność         
z treścią SIWZ). 

TAK Warunek konieczny  

 
Zadanie nr 1, poz. 5: dozownik do r ęczników w składance ZZ 

 

Lp. Funkcja/parametr Parametr wymagany Punktacja Oferowane parametry 

1 Biały. TAK Warunek konieczny  

2 

Wykonany z tworzywa ABS odpornego na 
zarysowania, pęknięcia, uderzenia i tym 
podobne uszkodzenia wynikające w 
użytkowania (np. z wielokrotnego otwierania i 
zamykania dozownika). 

TAK Warunek konieczny  

3 

Zamek i kluczyk metalowe, które w 
maksymalnym stopniu minimalizują dostęp do 
zawartości osobom postronnym poprzez 
ograniczenie możliwości otwarcia zamka 
innym przedmiotem.  

TAK Warunek konieczny  

4 
Musi mieć możliwość włożenia minimum 
dwóch bind ręczników papierowych, tj. 2x200 
sztuk = 400 sztuk. 

TAK Warunek konieczny  

5 

Wymiary minimalne dozownika  
(wys x szer x gł): 
- 290x330x133mm 
- 290x280x145mm  

TAK 
Warunek konieczny (poda ć 
wymiary )  

6 

Zamek do ustawienia w dwóch pozycjach: 
zamknięty O (umożliwiający otwarcie 
dozownika za pomocą naciśnięcia zamka)                        
i I (pozwalający na otwarcie dozownika tylko                 
za pomocą kluczyka) lub z opcją „otwórz / 
zamknij” 

TAK Warunek konieczny  

7 

Z przodu dozownika okno o wielkości 
minimalnej 4,5x5cm półprzeźroczyste lub 
dolna część cała półprzeźroczysta 
umożliwiające kontrolę ilości wkładu, 
umieszczone w dolnej części dozownika. 

TAK Warunek konieczny  
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8 

- na tylnej ścianie dozownika nalepka 
zalaminowana z nazwą dostawcy i miesiącem        
i rokiem dostawy. Np. firma XYZ październik 
2016. Nalepka musi być przytwierdzona w 
sposób trwały, nie może ulec odklejeniu lub 
uszkodzeniu przez okres min. 24 miesięcy; 
lub 
- dozownik oznakowany w inny trwały sposób, 
z nazwą dostawcy umieszczoną z przodu 
dozownika oraz miesiącem i rokiem dostawy             
z tyłu dozownika  

TAK Warunek konieczny  

9 

Wymagana próbka 1 sztuki dozownika 
spełniająca wszystkie wymagania - łącznie z 
nalepką lub innym trwałym oznakowaniem 
umieszczonym w sposób opisany w pkt 8 

TAK Warunek konieczny  

10 

Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny 
dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną 
przez producenta. Karta (dokument) musi 
zawierać wszystkie wymagane informacje. 

TAK 
Warunek konieczny (podać 
stronę w ofercie na której 
została załączona) 

 

11 Nazwa producenta i numer katalogowy 
produktu. TAK Warunek konieczny (podać)  

12 

Dolna część dozownika (minimum 1/3 
wysokości) półprzeźroczysta, umożliwiająca 
personelowi kontrolę ilości wkładu bez 
konieczności bezpośredniego podejścia i 
otwierania dozownika. 

TAK/NIE 
Parametr oceniany  
TAK - 10 pkt 
NIE - 0 pkt 

 

13 

Otwieranie dozownika z boku, umożliwiające 
zamontowanie go bezpośrednio pod szafkami 
wiszącymi, dostęp do zamka i użytkowanie 
dozownika nie kolidujące ze sposobem 
montażu  

TAK/NIE 
Parametr oceniany  
TAK - 10 pkt 
NIE - 0 pkt 

 

          
 

Zadanie nr 1.6 Dozownik do papieru toaletowego typu  Jumbo 
 

Lp. Funkcja/parametr 
Parametr 

wymagany Punktacja Oferowane parametry 

1 Biały. TAK Warunek konieczny  

2 

Wykonany z tworzywa ABS odpornego na 
zarysowania, pęknięcia, uderzenia i tym 
podobne uszkodzenia wynikające w 
użytkowania (np. z wielokrotnego otwierania                  
i zamykania dozownika). 

TAK Warunek konieczny  

3 

Zamek i kluczyk metalowe, które w 
maksymalnym stopniu minimalizują dostęp do 
zawartości osobom postronnym poprzez 
ograniczenie możliwości otwarcia zamka 
innym przedmiotem.  

TAK Warunek konieczny  

4 

Dozownik wyposażony w hamulec, 
zapewniający optymalne dozowanie papieru, 
zapobiegający nadmiernemu rozwijaniu się 
rolki.  

TAK/NIE Parametr opcjonalny, 
niepunktowany  

5 
Ząbki wykonanie z włókna szklanego lub 
wysokiej jakości tworzywa ABS ułatwiające 
odrywanie papieru. 

TAK Warunek konieczny  

6 

Wymiary minimalne dozownika                             
(wys x szer x gł) 270x340x130mm  
lub 230x340x120mm; 
/dozownik musi mieć takie wymiary, by można 
było bez problemów załadować i użytkować 
rolkę papieru typu Jumbo (papier nie może być 

TAK 
Warunek konieczny (poda ć 
wymiary )  
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włożony zbyt ciasno, nie może się zacinać przy 
rozwijaniu)/ 

7 

Zamek do ustawienia w dwóch pozycjach: 
zamknięty O (umożliwiający otwarcie 
dozownika za pomocą naciśnięcia zamka)                 
i I (pozwalający na otwarcie dozownika tylko       
za pomocą kluczyka) lub z opcją „otwórz / 
zamknij”. 

TAK Warunek konieczny  

8 Opcja zapasowej rolki - dozownik mieszczący 
nową rolkę oprócz rolki bieżącej. TAK Warunek konieczny  

9 

Z przodu dozownika okno o wielkości 
minimalnej 4,5x5cm półprzeźroczyste lub 
dolna część cała półprzeźroczysta 
umożliwiające kontrolę ilości wkładu, 
umieszczone w dolnej części dozownika. 

TAK Warunek konieczny  

10 

- na tylnej ścianie dozownika nalepka 
zalaminowana z nazwą dostawcy i miesiącem         
i rokiem dostawy. Np. firma XYZ październik 
2016. Nalepka musi być przytwierdzona w 
sposób trwały, nie może ulec odklejeniu lub 
uszkodzeniu przez okres min. 24 miesięcy; 
lub 
- dozownik oznakowany w inny trwały sposób, 
z nazwą dostawcy umieszczoną z przodu 
dozownika oraz miesiącem i rokiem dostawy             
z tyłu dozownika 

TAK Warunek konieczny  

11 
Wymagana próbka 1 sztuki dozownika 
spełniająca wszystkie wymagania łącznie z 
nalepką. 

TAK Warunek konieczny  

12 

Załączyć kartę techniczną produktu bądź inny 
dokument opisany w SIWZ pkt IX, wystawioną 
przez producenta. Karta (dokument) musi 
zawierać wszystkie wymagane informacje. 

TAK 
Warunek konieczny (podać 
stronę w ofercie na której została 
załączona) 

 

13 Nazwa producenta i numer katalogowy 
produktu. TAK Warunek konieczny (podać)  

14 

Dolna część dozownika (minimum 1/3 
wysokości) półprzeźroczysta umożliwiająca 
personelowi kontrolę ilości papieru bez 
konieczności bezpośredniego podejścia i 
otwierania dozownika 

TAK/NIE 
Parametr oceniany  
TAK - 10 pkt 
NIE - 0 pkt 

 

 
Niniejszym o świadczam, że oferowane wyroby spełniaj ą wymagania okre ślone powy żej.  

 
 
 
……………………..      ………………………………………… 
          data                       podpis wykonawcy 

 
UWAGA:  

Wykonawca w kolumnie oferowane parametry musi bezwz ględnie je wpisa ć (nie wystarczy poda ć TAK/NIE). 

Jeśli podano zakres np. długo ści Wykonawca musi poda ć konkretn ą warto ść. 

Niniejszy zał ącznik „Parametry wymagane” nie podlega uzupełnieniu na zasadach okre ślonych w SIWZ pkt IX, wobec 

czego w przypadku braku jakichkolwiek informacji of erta zostanie odrzucona, jako niezgodna z tre ścią Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
 
 


