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Załącznik Nr 11 do SWZ 

 

Opis równoważności produktów, materiałów wymaganych przez Zamawiającego 

 

Dla Zadania 1: Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynkach, pokoi biurowych, garaży  

i odśnieżanie dachu garażu z jednoczesnym wywozem śniegu, terenów zewnętrznych przy posesjach 

oraz przyległych jej chodnikach, mycia okien w Centrali i Delegaturze NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 

57, 02-056 Warszawa, Krzywickiego 9, 02-078 Warszawa i Jurija Gagarina 3, 00-753 Warszawa. 

1. Ręcznik papierowy w roli MERIDA MAXI do pojemnika automatycznego, dł. 270 m – jako środek 

równoważny Zamawiający uzna ręcznik papierowy koloru białego, gofrowany, wykonany z celulozy       

w 100%, min. dwuwarstwowy, gramatura: 2x20 g/m² lub więcej, szerokość: 200 mm, średnica: 190 mm, 

gilza: 39 mm. 

2. Mydło w pianie MERIDA DELI PLUS, BALI PLUS - jako środek równoważny Zamawiający uzna mydło 

do rąk w postaci delikatnej pianki z lanoliną i substancjami pielęgnującymi skórę rąk. 

3. Płyn dezynfekcyjny ETAPROBEN – jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn do chirurgicznej 

i higienicznej dezynfekcji rąk. 

4. Odświeżacz powietrza MERIDA OE 21 – jako środek równoważny Zamawiający uzna odświeżacz 

powietrza lub inny niż OE21 pasujący do dozownika Merida. 

5. Preparat do mycia podłóg kamiennych DIVERSEY JONTEC CERAMICA - jako środek równoważny 

Zamawiający uzna preparat do mycia niezabezpieczonych podłóg ceramicznych o wysokim połysku 

takich jak szkliwiona porcelana, płytki z polerowanego gresu, marmuru, granitu. 

6. Płyn do mycia szyb Clin - jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn do mycia okien                  

z  połyskiem bez smug i konieczności wyczerpującego polerowania. 

7. Płyn do czyszczenia i dezynfekcji toalet WC Domestos - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący do czyszczenia toalet. 

8. Środek do mycia mebli Pronto – jako środek równoważny Zamawiający uzna środek w aerozolu 

mający zastosowanie do czyszczenia drewna, szkła, plastiku. 

9. Środek do mycia mebli Meblin - jako środek równoważny Zamawiający uzna antystatyczny środek     

w koncentracie do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych, pleksi, lakierowanych. 

10. Środek do czyszczenia Cilit kamień i rdza - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek do 

czyszczenia wc i pisuarów, który zapobiega osadzaniu się kamienia, rdzy, osadów z moczu i innych 

pochodzenia organicznego. 

11. Środek do czyszczenia ROKO kamień i rdza - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek do 

czyszczenia wc i pisuarów, który zapobiega osadzaniu się kamienia, rdzy, osadów z moczu i innych 

pochodzenia organicznego. 

12. Płyn CIF mleczko - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek mający zastosowanie do 

czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych. 

13. Środek do czyszczenia powierzchni zmywalnych AJAX - jako środek równoważny Zamawiający 

uzna uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni. 

14. Odświeżacz powietrza w sprayu BRIS - jako środek równoważny Zamawiający uzna aerozol wysokiej 

jakości substancji zapachowych i wody. 

15. Środek do czyszczenia Buzil Aktiv G 433 - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

środek czyszczący, przeznaczony do intensywnego czyszczenia nawierzchni odpornych na działanie 

wody nadającego się między innymi do mycia drzwi, ram okiennych, grzejników, szkła i szkła 

akrylowego. 

16. Środek do czyszczenia toalet Buzil WC-REINIGER G 465 -  jako środek równoważny Zamawiający 

uzna środek na bazie kwasu solnego do gruntownego czyszczenia sanitariatów oraz nawierzchni 

odpornych na działanie kwasów, takich jak umywalki i pisuary.  
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17. Środek czyszczący do pielęgnacji BUZIL RESCO Clean G 515 - jako środek równoważny 

Zamawiający uzna środek czyszczący, przeznaczony do czyszczenia nawierzchni odpornych na 

działanie wody, który usuwa nawet trudne zabrudzenia takie jak ślady po ołówku, mazakach, długopisie 

oraz czyści powierzchnie z tłustych zabrudzeń, odcisków palców, śladów po kosmetykach czy nikotynie. 

18. Środek do pielęgnacji skóry Buzil C-580 - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

profesjonalny środek czyszczący, przeznaczony do czyszczenia gładkich skór. 

 

Dla Zadania 2: Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych, terenów 

zewnętrznych przy posesji i mycia okien w Delegaturze NIK w Białymstoku ul. Akademicka 4, 15-267 

Białystok. 

1. MERIDA TOP Multifold hand towels - jako środek równoważny Zamawiający uzna ręcznik papierowy  

białym, miękki, gruby, gofrowany, dwuwarstwowy składane w podwójne „Z”. 

2. Ręcznik cellulose VTB035 lub VTB015 - jako środek równoważny Zamawiający uzna ręcznik 

papierowy  białym, miękki, gruby, gofrowany, dwuwarstwowy składane w podwójne „Z”. 

3. Papier toaletowy MERIDA TOP 100% cellulose PTB201 19 cm – jako środek równoważny 

Zamawiający uzna papier toaletowy min. dwuwarstwowy, biały, miękki o średnicy 19 cm i długość 180 

m. 

4. Ręcznik papierowy MERIDA TOP MAXI śr.19 cm, dł.158m - jako środek równoważny Zamawiający 

uzna ręcznik papierowy min. dwuwarstwowy, gofrowany wykonany z 100% celulozy o gramaturze: 2x19 

g/m² lub więcej,  

5. Mydło MERIDA DEA M2R - jako środek równoważny Zamawiający uzna mydło w płynie                        

o właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. 

6. Krem MERIDA nawilżająco-ochronny KR21 poj. 880 ml - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

krem do rąk nawilżająco-ochronny. 

7. Torebki higieniczne MERIDA - jako środek równoważny Zamawiający uzna foliowe torebki higieniczne 

jednorazowego użytku wykonane z folii HDPE o wymiarach: 8 cm x 27 cm pasujące do pojemnika na 

torebki higieniczne Merida. 

8. Płyn dezynfekujący MERIDA Velodes Soft MAD 251 lub Polana DDR+ MAD 253 poj.1000 ml - jako 

środek równoważny Zamawiający uzna płyn do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. 

9. Płyn do naczyń Fairy Professional – jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn do ręcznego 

mycia naczyń skutecznie usuwający zabrudzenia i tłuszcz. 

10. One Shot Freshtek 600 ml (zapach Paczuli) – jako środek równoważny Zamawiający uzna 

odświeżacz powietrza o systemie „one shot” w aerozolu o pojemności min. 600 ml. o zapachu paczuli. 

11. Wkłady do automatycznych odświeżaczy powietrza Impeco air freshener reffill 270 ml - jako 

środek równoważny Zamawiający uzna odświeżacz powietrza lub inny pasujący do dozownika. 

 

Dla Zadania 3: Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych, pokoi 

gościnnych, garażu i terenów zewnętrznych przy posesji i mycia okien w Delegaturze NIK w Bydgoszczy 

ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz. 

1. Mydło w pianie MERIDA DELI PLUS, BALI PLUS - jako środek równoważny Zamawiający uzna mydło 

do rąk w postaci delikatnej pianki z lanoliną i substancjami pielęgnującymi skórę rąk. 

2. Środek do czyszczenia Buzil Aktiv G 433 - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

środek czyszczący, przeznaczony do intensywnego czyszczenia nawierzchni odpornych na działanie 

wody nadającego się między innymi do mycia drzwi, ram okiennych, grzejników, szkła i szkła 

akrylowego. 

3. Środek do czyszczenia toalet Buzil WC-REINIGER G 465 -  jako środek równoważny Zamawiający 

uzna środek na bazie kwasu solnego do gruntownego czyszczenia sanitariatów oraz nawierzchni 

odpornych na działanie kwasów, takich jak umywalki i pisuary.  

https://swiat-sprzatania.pl/profesjonalne-srodki-czystosci
https://swiat-sprzatania.pl/srodki-czystosci-do-nawierzchni
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4. Środek czyszczący do pielęgnacji BUZIL RESCO Clean G 515 - jako środek równoważny 

Zamawiający uzna środek czyszczący, przeznaczony do czyszczenia nawierzchni odpornych na 

działanie wody, który usuwa nawet trudne zabrudzenia takie jak ślady po ołówku, mazakach, długopisie 

oraz czyści powierzchnie z tłustych zabrudzeń, odcisków palców, śladów po kosmetykach czy nikotynie. 

5. Środek do pielęgnacji skóry Buzil C-580 - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

profesjonalny środek czyszczący, przeznaczony do czyszczenia gładkich skór. 

6. Odświeżacz powietrza w sprayu BRIS - jako środek równoważny Zamawiający uzna aerozol wysokiej 

jakości substancji zapachowych i wody. 

7. Płyn dezynfekcyjny ETAPROBEN – jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn do chirurgicznej 

i higienicznej dezynfekcji rąk. 

8. Odświeżacz powietrza MERIDA OE 21 – jako środek równoważny Zamawiający uzna odświeżacz 

powietrza lub inny niż OE21 pasujący do dozownika Merida. 

9. Preparat do mycia podłóg kamiennych DIVERSEY JONTEC CERAMICA - jako środek równoważny 

Zamawiający uzna preparat do mycia niezabezpieczonych podłóg ceramicznych o wysokim połysku 

takich jak szkliwiona porcelana, płytki z polerowanego gresu, marmuru, granitu. 

10. Płyn do mycia szyb Clin - jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn do mycia okien                  

z  połyskiem bez smug i konieczności wyczerpującego polerowania. 

11. Płyn do czyszczenia i dezynfekcji toalet WC Domestos - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący do czyszczenia toalet. 

12. Środek do mycia mebli Pronto – jako środek równoważny Zamawiający uzna środek w aerozolu 

mający zastosowanie do czyszczenia drewna, szkła, plastiku. 

13. Środek do mycia mebli Meblin - jako środek równoważny Zamawiający uzna antystatyczny środek     

w koncentracie do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych, pleksi, lakierowanych. 

14. Środek do czyszczenia Cilit kamień i rdza - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek do 

czyszczenia wc i pisuarów, który zapobiega osadzaniu się kamienia, rdzy, osadów z moczu i innych 

pochodzenia organicznego. 

15. Środek do czyszczenia ROKO kamień i rdza - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek do 

czyszczenia wc i pisuarów, który zapobiega osadzaniu się kamienia, rdzy, osadów z moczu i innych 

pochodzenia organicznego. 

16. Płyn CIF mleczko - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek mający zastosowanie do 

czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych. 

17. Środek do czyszczenia powierzchni zmywalnych AJAX - jako środek równoważny Zamawiający 

uzna uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni. 

 

Dla Zadania 4: Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych i mycia okien  

w Delegaturze NIK w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 85-853 Gdańsk. 

1. Środek do czyszczenia powierzchni zmywalnych AJAX - jako środek równoważny Zamawiający 

uzna uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni. 

2. Płyn do czyszczenia i dezynfekcji toalet WC Domestos - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący do czyszczenia toalet. 

3. Środek do udrażniania rur Melt Faren – jako środek równoważny Zamawiający uzna środek do 

udrażniania rur rozpuszczający prawie każdy rodzaj zanieczyszczeń, przede wszystkim tłuste i oleiste 

osady wyzwalając przy tym bardzo silną reakcję egzotermiczną, nie powodujący korozji, nie niszczący 

żeliwa, PVC i plastiku, biodegradowalny. 

 

Dla Zadania 8: Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych, garażu, 

pielęgnacji zieleni, terenów zewnętrznych przy posesji i mycia okien w Delegaturze NIK w Lublinie  

ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin. 

https://swiat-sprzatania.pl/profesjonalne-srodki-czystosci
https://swiat-sprzatania.pl/srodki-czystosci-do-nawierzchni
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1. Odświeżacz powietrza w sprayu BRIS - jako środek równoważny Zamawiający uzna aerozol wysokiej 

jakości substancji zapachowych i wody. 

2. Płyn do mycia szyb Clin - jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn do mycia okien                  

z  połyskiem bez smug i konieczności wyczerpującego polerowania. 

3. Płyn do czyszczenia i dezynfekcji toalet WC Domestos - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący do czyszczenia toalet. 

4. Środek do mycia mebli Pronto – jako środek równoważny Zamawiający uzna środek w aerozolu 

mający zastosowanie do czyszczenia drewna, szkła, plastiku. 

5. Środek do mycia mebli Meblin - jako środek równoważny Zamawiający uzna antystatyczny środek     

w koncentracie do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych, pleksi, lakierowanych. 

6. Środek do czyszczenia Cilit kamień i rdza - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek do 

czyszczenia wc i pisuarów, który zapobiega osadzaniu się kamienia, rdzy, osadów z moczu i innych 

pochodzenia organicznego. 

7. Środek do czyszczenia ROKO kamień i rdza - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek do 

czyszczenia wc i pisuarów, który zapobiega osadzaniu się kamienia, rdzy, osadów z moczu i innych 

pochodzenia organicznego. 

8. Płyn CIF mleczko - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek mający zastosowanie do 

czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych. 

9. Środek do czyszczenia powierzchni zmywalnych AJAX - jako środek równoważny Zamawiający 

uzna uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni. 

10. Wkłady do pojemników typu Medilab 700 ml - jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn 

przeznaczony do dezynfekcji rąk, który posiada szerokie spektrum biobójcze wobec bakterii, prątków, 

grzybów i wirusów. 

 

Dla Zadania 10: Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych, terenów 

zewnętrznych przy posesji i mycia okien w Delegaturze NIK w Olsztynie ul. Altyleryjska 3E, 10-165 

Olsztyn. 

1. Odświeżacz powietrza Tork Tropical Fruits 236051 – jako środek równoważny Zamawiający uzna 

odświeżacz powietrza pasujący do dozownika. 

2. Woreczki sanitarne Tork 204041 – jako środek równoważny Zamawiający uzna woreczki sanitarne 

pasujące do dozowników TORK. 

3. Mydło Tork Mild Foam Soap 520501 – jako środek równoważny Zamawiający uzna mydło w postaci 

kremowej pianki ze składnikami nawilżającymi i odżywiającymi skórę. 

4. Papier toaletowy Tork 110253 Soft Mini Jumbo – jako środek równoważny Zamawiający uzna papier 

toaletowy min. 2 warstwowy wykonany z makulatury. 

 

Dla Zadania 13: Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych, garażu, 

terenów zewnętrznych przy posesji, mycia okien i elewacji zewnętrznej w Delegaturze NIK w Rzeszowie 

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów. 

1. Papier toaletowy MERIDA TOP biały, średnica 19 cm – jako środek równoważny Zamawiający uzna 

papier toaletowy min. dwuwarstwowy, biały, miękki o średnicy 19 cm i długość 180 m. 

2. MERIDA TOP pojedyncze ręczniki papierowe - jako środek równoważny Zamawiający uzna ręcznik 

papierowy  biały, miękki, gruby, gofrowany, dwuwarstwowy składane w podwójne „Z”. 

3. MERIDA TOP MINI ręczniki papierowe, średnica 13 cm - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

ręcznik papierowy  biały, miękki, dwuwarstwowy o średnicy 13 cm i długości 70 m. 

4. Środek do umywalek i toalet Merida Nano Sanitin Plus, symbol NML 103 - jako środek równoważny 

Zamawiający uzna środek antybakteryjny, antystatyczny do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń 
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sanitarnych skutecznie usuwający rdzę, kamień wodny, tłusty brud, osady wapienne i mydlane 

występujące na glazurze i szkle.  

5. Mydło w pianie MERIDA DELI PLUS, BALI PLUS - jako środek równoważny Zamawiający uzna mydło 

do rąk w postaci delikatnej pianki z lanoliną i substancjami pielęgnującymi skórę rąk. 

6. NIRAL GARD środek do czyszczenia i konserwacji urządzeń ze stali nierdzewnej - jako środek 

równoważny Zamawiający uzna środek, który oczyszcza powierzchnie, usuwa naloty wapnia, tłusty 

brud, pozostawia idealny połysk, zapobiega powstawaniu nacieków wodnych oraz pozostawia warstwę 

ochronną. 

7. Płyn CIF mleczko - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek mający zastosowanie do 

czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i tworzyw sztucznych. 

8. Płyn do mycia szyb Clin - jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn do mycia okien                  

z  połyskiem bez smug i konieczności wyczerpującego polerowania. 

9. WC Duck Power, żel zapachowy - jako środek równoważny Zamawiający uzna żel zawierający silną 

formułę usuwającą uporczywe zabrudzenia oraz kamień z muszli toaletowej. 

10. Płyn do mycia naczyń Ludwik - jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn do mycia naczyń, 

który rozpuszcza tłuszcz i usuwa zabrudzenia. 

11. Kret do udrożniania rur granulki - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek, który szybko    

i efektywnie poradzi sobie z zatkanymi rurami, syfonami w instalacjach kanalizacyjnych oraz usuwa 

wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne i likwiduje nieprzyjemne zapachy wydobywające się          

z odpływu. 

12. Brita Maxtra wkłady filtrujące do dzbanka - jako środek równoważny Zamawiający uzna inny wkład 

filtrujący pasujący do dzbanka. 

13. Pledge spray Pronto 5IN1 uniwersalny Classic - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek 

w aerozolu przeciw kurzowi, który czyści zabrudzenia, skutecznie usuwa kurz oraz nie pozostawia smug 

na czyszczonych powierzchniach.  

14. Płyn odkamieniający DeLonghi EcoDecalk - jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn 

odkamieniający, który szybko i skutecznie usuwa resztki nieorganiczne i twarde osady gromadzące 

się wewnątrz ekspresów do kawy 

15. Glade by Brise Odświeżacz powietrza w sprayu Czysta Świeżość - jako środek równoważny 

Zamawiający uzna aerozol wysokiej jakości substancji zapachowych i wody. 

16. Laveo Preparat do czyszczenia zlewozmywaków granitowych - jako środek równoważny 

Zamawiający uzna preparat, który usuwa z konglomeratu, stali oraz kamienia osad i inne 

zanieczyszczenia. 

17. Finish Tabletki ALL-IN-1 -  jako środek równoważny Zamawiający uzna tabletki do zmywarek, które 

namaczają, skutecznie czyszczą naczynia, usuwają trudne zabrudzenia takie jak plamy z herbaty czy 

tłuszczu oraz pełnią funkcję soli oraz nabłyszczacza i działają nawet w niskich temperaturach. 

18. Finish Płyn nabłyszczający - jako środek równoważny Zamawiający uzna płyn nabłyszczający, który 

przyspiesza schnięcie naczyń dzięki czemu eliminuje zacieki, zapewnia ich połysk oraz chroni szkło 

przed korozją 

19. Finish Środek do czyszczenia zmywarek - jako środek równoważny Zamawiający uzna środek do 

czyszczenia zmywarek, który usuwa tłuszcz, kamień, brzydki zapach oraz niewidoczne 

zanieczyszczenia, zapewniając najlepsze efekty i długotrwałe działanie urządzenia.  

20. Finish Sól ochronna - jako środek równoważny Zamawiający uzna sól do zmywarek, która chroni 

urządzenie przed osadami z kamienia, eliminuje zacieki na naczyniach oraz również zmiękcza wodę       

i poprawia działanie zmywarki.  

21. Laveo, konserwacja i zabezpieczenie zlewozmywaków granitowych - jako środek równoważny 

Zamawiający uzna preparat, który chroni zlewy przed zabrudzeniami, tłuszczem oraz osadem 

wapiennym. 
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Dla Zadania 15: Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni w budynku, pokoi biurowych i mycia okien 

w Delegaturze NIK we Wrocławiu ul. Józefa Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław. 

1. Płyn do czyszczenia i dezynfekcji toalet WC Domestos - jako środek równoważny Zamawiający uzna 

zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący do czyszczenia toalet. 

2. Środek do mycia mebli Pronto – jako środek równoważny Zamawiający uzna środek w aerozolu 

mający zastosowanie do czyszczenia drewna, szkła, plastiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


