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Załącznik nr 14 do SWIZ 

 

 

SZACUNKOWE ZUŻYCIE i WYMAGANIA 

DLA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, 

w które Wykonawca zaopatruje obiekty Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Część I 

l.p. rodzaj cechy charakterystyczne/ jakościowe wymagane przez 
Zamawiającego 

jednostka miary szacunkowe 
zużycie  

1 miesiąc 

szacunkowe 
zużycie 1 rok 

1. ręczniki papierowe z/z biały składany „z/z”, dopasowane do podajników, 
mocne i chłonne, nierozrywające się przy wyciąganiu z 
pojemnika oraz nieblokujące podajnika, 
niepozostawiające resztek na dłoniach/ przedmiotach 
czyszczonych 

opakowanie 4 48 

2. ręczniki papierowe 
kuchenne 

biały, mocny, chłonny, nierozrywający się podczas 
rozwijania z rolki, niepozostawiający resztek na 
dłoniach/ przedmiotach czyszczonych, średnica rolki 
min. 16cm 

rolka 15 180 

3. ręcznik z rolki 
AUTOMATIC 

biały, mocny, chłonny, nierozrywający się podczas 
rozwijania z rolki, niepozostawiający resztek na 
dłoniach/ przedmiotach czyszczonych, dopasowany do 
urządzeń Zamawiającego (budynek biurowy, al. 
Piłsudskiego 12) 

rolka 40 480 

4. papier toaletowy typu 
JUMBO 

biały, minimum dwuwarstwowy, średnica rolki 18cm, 
wysokość rolki min. 9 cm, perforowany, nierozrywający 
się przy rozwijaniu z rolki, niepozostawiający resztek 

rolka 135 1620 
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5. papier toaletowy (mała 
rolka) 

biały, minimum dwuwarstwowy, perforowany, dzielony, 
nierozrywający się przy rozwijaniu z rolki, 
niepozostawiający resztek 

rolka nie dotyczy nie dotyczy 

6. płyn do mycia naczyń gęsty i wydajny, klasy „Fairy” lub równoważny litr 2 24 

7. mydło w płynie białe lub kremowe, gęste, ph od 7 do 9, o delikatnym 
zapachu, antyalergiczne, niewypływające samoczynnie z 
dozownika 

litr 13 156 

8. kostki zapachowe do WC delikatny i trwały zapach, zawieszka z tworzywa 
sztucznego, kostka niepozostawiająca zacieków o 
właściwościach dezynfekujących. 

sztuka 54 648 

9. kostki do pisuarów delikatny i trwały zapach, zawieszka z tworzywa 
sztucznego, kostka niepozostawiająca zacieków o 
właściwościach dezynfekujących. 

sztuka 14 168 

10. odświeżacz powietrza do 
toalet w żelu 

odświeżacz o długotrwałym działaniu i delikatnym 
zapachu 

sztuka 21 252 

11.  odświeżacz powietrza w 
aerozolu 

odświeżacz o długotrwałym działaniu i delikatnym 
zapachu (budynek biurowy, al. Piłsudskiego 12) 

sztuka 2 24 

 

Część II 

l.p. rodzaj cechy charakterystyczne/ jakościowe wymagane przez 
Zamawiającego 

jednostka miary szacunkowe 
zużycie  

1 miesiąc 

szacunkowe 
zużycie 1 rok 

1. ręczniki papierowe z/z biały składany „z/z”, dopasowane do podajników, 
mocne i chłonne, nierozrywające się przy wyciąganiu z 
pojemnika oraz nieblokujące podajnika, 
niepozostawiające resztek na dłoniach/ przedmiotach 
czyszczonych 

opakowanie 160 1920 

2. ręczniki papierowe 
kuchenne 

biały, mocny, chłonny, nierozrywający się podczas 
rozwijania z rolki, niepozostawiający resztek na 

rolka 6 72 
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dłoniach/ przedmiotach czyszczonych, średnica rolki 
min. 16cm 

3. ręcznik z rolki 
AUTOMATIC 

biały, mocny, chłonny, nierozrywający się podczas 
rozwijania z rolki, niepozostawiający resztek na 
dłoniach/ przedmiotach czyszczonych, dopasowany do 
urządzeń Zamawiającego 

rolka nie dotyczy nie dotyczy 

4. papier toaletowy typu 
JUMBO 

biały, minimum dwuwarstwowy, średnica rolki 18cm, 
wysokość rolki min. 9 cm, perforowany, nierozrywający 
się przy rozwijaniu z rolki, niepozostawiający resztek 

rolka 240 2880 

5. papier toaletowy (mała 
rolka) 

biały, minimum dwuwarstwowy, perforowany, dzielony, 
nierozrywający się przy rozwijaniu z rolki, 
niepozostawiający resztek 

rolka 24 288 

6. płyn do mycia naczyń gęsty i wydajny, klasy „Fairy” lub równoważny litr 1 12 

7. mydło w płynie białe lub kremowe, gęste, ph od 7 do 9, o delikatnym 
zapachu, antyalergiczne, niewypływające samoczynnie z 
dozownika 

litr 25 300 

8. kostki zapachowe do WC delikatny i trwały zapach, zawieszka z tworzywa 
sztucznego, kostka niepozostawiająca zacieków o 
właściwościach dezynfekujących. 

sztuka 50 600 

9. kostki do pisuarów delikatny i trwały zapach, zawieszka z tworzywa 
sztucznego, kostka niepozostawiająca zacieków o 
właściwościach dezynfekujących. 

sztuka 10 120 

10. odświeżacz powietrza do 
toalet w żelu 

odświeżacz o długotrwałym działaniu i delikatnym 
zapachu 

sztuka 10 120 

11.  odświeżacz powietrza w 
aerozolu 

odświeżacz o długotrwałym działaniu i delikatnym 
zapachu  

sztuka 2 24 
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Część III 

l.p. rodzaj cechy charakterystyczne/ jakościowe wymagane przez 
Zamawiającego 

jednostka miary szacunkowe 
zużycie  

1 miesiąc 

szacunkowe 
zużycie 1 rok 

1. ręczniki papierowe z/z biały składany „z/z”, dopasowane do podajników, 
mocne i chłonne, nierozrywające się przy wyciąganiu z 
pojemnika oraz nieblokujące podajnika, 
niepozostawiające resztek na dłoniach/ przedmiotach 
czyszczonych 

opakowanie 27 324 

2. ręczniki papierowe 
kuchenne 

biały, mocny, chłonny, nierozrywający się podczas 
rozwijania z rolki, niepozostawiający resztek na 
dłoniach/ przedmiotach czyszczonych, średnica rolki 
min. 16cm 

rolka 2 24 

3. ręcznik z rolki 
AUTOMATIC 

biały, mocny, chłonny, nierozrywający się podczas 
rozwijania z rolki, niepozostawiający resztek na 
dłoniach/ przedmiotach czyszczonych, dopasowany do 
urządzeń Zamawiającego 

rolka nie dotyczy nie dotyczy 

4. papier toaletowy typu 
JUMBO 

biały, minimum dwuwarstwowy, średnica rolki 18cm, 
wysokość rolki min. 9 cm, perforowany, nierozrywający 
się przy rozwijaniu z rolki, niepozostawiający resztek 

rolka 50 600 

5. papier toaletowy (mała 
rolka) 

biały, minimum dwuwarstwowy, perforowany, dzielony, 
nierozrywający się przy rozwijaniu z rolki, 
niepozostawiający resztek 

rolka 12 144 

6. płyn do mycia naczyń gęsty i wydajny, klasy „Fairy” lub równoważny litr 0,5 6 

7. mydło w płynie białe lub kremowe, gęste, ph od 7 do 9, o delikatnym 
zapachu, antyalergiczne, niewypływające samoczynnie z 
dozownika 

litr 5 60 

8. kostki zapachowe do WC delikatny i trwały zapach, zawieszka z tworzywa 
sztucznego, kostka niepozostawiająca zacieków o 
właściwościach dezynfekujących. 

sztuka 4 48 
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9. kostki do pisuarów delikatny i trwały zapach, zawieszka z tworzywa 
sztucznego, kostka niepozostawiająca zacieków o 
właściwościach dezynfekujących. 

sztuka 1 12 

10. odświeżacz powietrza do 
toalet w żelu 

odświeżacz o długotrwałym działaniu i delikatnym 
zapachu 

sztuka 3 36 

11.  odświeżacz powietrza w 
aerozolu 

odświeżacz o długotrwałym działaniu i delikatnym 
zapachu 

sztuka 1 12 

 

 

Całość 

l.p. rodzaj cechy charakterystyczne/ jakościowe wymagane przez 
Zamawiającego 

jednostka miary szacunkowe 
zużycie  

1 miesiąc 

szacunkowe 
zużycie 1 rok 

1. ręczniki papierowe z/z biały składany „z/z”, dopasowane do podajników, 
mocne i chłonne, nierozrywające się przy wyciąganiu z 
pojemnika oraz nieblokujące podajnika, 
niepozostawiające resztek na dłoniach/ przedmiotach 
czyszczonych 

opakowanie 191 2292 

2. ręczniki papierowe 
kuchenne 

biały, mocny, chłonny, nierozrywający się podczas 
rozwijania z rolki, niepozostawiający resztek na 
dłoniach/ przedmiotach czyszczonych, średnica rolki 
min. 16cm 

rolka 23 276 

3. ręcznik z rolki 
AUTOMATIC 

biały, mocny, chłonny, nierozrywający się podczas 
rozwijania z rolki, niepozostawiający resztek na 
dłoniach/ przedmiotach czyszczonych, dopasowany do 
urządzeń Zamawiającego 

rolka 40 480 

4. papier toaletowy typu 
JUMBO 

biały, minimum dwuwarstwowy, średnica rolki 18cm, 
wysokość rolki min. 9 cm, perforowany, nierozrywający 
się przy rozwijaniu z rolki, niepozostawiający resztek 

rolka 425 5100 
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5. papier toaletowy  biały, minimum dwuwarstwowy, perforowany, dzielony, 
nierozrywający się przy rozwijaniu z rolki, 
niepozostawiający resztek 

rolka 36 432 

6. płyn do mycia naczyń gęsty i wydajny, klasy „Fairy” lub równoważny litr 3,5 42 

7. mydło w płynie białe lub kremowe, gęste, ph od 7 do 9, o delikatnym 
zapachu, antyalergiczne, niewypływające samoczynnie z 
dozownika 

litr 43 516 

8. kostki zapachowe do WC delikatny i trwały zapach, zawieszka z tworzywa 
sztucznego, kostka niepozostawiająca zacieków o 
właściwościach dezynfekujących. 

sztuka 108 1296 

9. kostki do pisuarów delikatny i trwały zapach, zawieszka z tworzywa 
sztucznego, kostka niepozostawiająca zacieków o 
właściwościach dezynfekujących. 

sztuka 25 300 

10. odświeżacz powietrza do 
toalet w żelu 

odświeżacz o długotrwałym działaniu i delikatnym 
zapachu 

sztuka 34 408 

11.  odświeżacz powietrza w 
aerozolu 

odświeżacz o długotrwałym działaniu i delikatnym 
zapachu 

sztuka 5 60 

 

 


