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1.

worki jednorazowe z tworzywa 

sztucznego, HDPE,  białe, 

przeźroczyste,  grubość folii 0,005 

mm, 20 l

dowolny 

producent/marka
szt. 85 100 5 000 45 100 10 000 25 000

2.

worki jednorazowe z tworzywa 

sztucznego, HDPE, czarne, grubość 

folii nie mniej niż 0,006 mm, 35 l

dowolny 

producent/marka
szt. 117 570 35 000 32 000 15 000 22 000 6 570 1 000 3 000 3 000

3.

worki jednorazowe z tworzywa 

sztucznego, HDPE, czarne lub białe, 

grubość folii nie mniej niż 0,008 mm, 

60 l

dowolny 

producent/marka
szt. 132 120 17 850 6 000 37 500 10 000 17 000 21 250 4 120 10 400 4 000 4 000

4.

worki jednorazowe z tworzywa 

sztucznego, LDPE, czarne, 

niebieskie, grubość folii 0,030 mm, 

120 l

dowolny 

producent/marka
szt. 62 770 1 000 15 000 25 500 3 200 4 250 3 500 4 720 5 600

5.

worki jednorazowe z tworzywa 

sztucznego, LDPE, czarne, 

niebieskie grubość folii 0,030 mm, 

160 l

dowolny 

producent/marka
szt. 45 480 15 820 2 000 1 160 7 400 1 500 2 000 14 000 1 600

6. ścierka uniwersalna

wymiary 30 x 40 cm (+/- 5 cm), 

skład: 60-70% wiskoza, 20% 

polipropylen, 10-20% poliester.

dowolny 

producent/marka
szt. 17 000 10720 2454 3090 300 156 140 140

7. ścierka z mikrowłókna

wymiary:  35 x 35 cm (+/- 5 cm)

skład: polyamid 20-30%, polyester 

70-80%,

gramatura  220-240 g/m² 

dowolny 

producent/marka
szt. 2 930 800 500 1300 70 60 100 100
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8. ścierka z mikrowłókna

wymiary:  35 x 35 cm (+/- 5 cm)

skład:  polyamid 20-30%, polyester 

70-80% 

gramatura 320-340 g/m²

dowolny 

producent/marka
szt. 424 124 300

9. ścierka gąbczasta

Wykonana z celulozy, posiadająca 

bardzo dobre właściwości chłonne, 

wymiary  17,5 x 15,5 cm (+/- 1,5 cm)

dowolny 

producent/marka
szt. 580 456 124

10.
gąbka do czyszczenia,  

nierysująca powierzchni

gąbka z profilowanym uchwytem i  

włókniną, miękka, bez materiału 

ściernego, do  czyszczenia 

wszystkich powierzchni bez 

zadrapań, wym. 10 x 7 x 4 cm (+/-2 

cm)

dowolny 

producent/marka
szt. 1 510 1080 160 70 200

11. zmywak kuchenny / gąbka

dwustronna (z jednej strony gąbka, z 

drugiej powierzchnia usztywniona, 

służąca do szorowania - usuwania 

silniejszych zabrudzeń), gąbka z 

profilowanym uchwytem, pad 

szorujący powinien być zgrzany i 

dodatkowo sklejony z powierzchnią 

gąbki, o wymiarach 10 x 7 x 4 cm (+/- 

2 cm); produkt wykonany z mocnej, 

chłonnej gąbki z włókninową 

warstwą do usuwania zabrudzeń,  

dowolny 

producent/marka
szt. 6 500 1500 1890 710 200 84 1630 120 166 100 100

12. druciak

zbudowany ze zwiniętej spiralki, 

giętki, sprężysty, wykonany ze stali 

nierdzewnej, średnica ok. 7 cm (+/- 

1,5 cm), waga  min. 30 g 

dowolny 

producent/marka
1 szt. 1 264 284 520 80 160 60 80 40 40

13.
wiadro z wyciskarką do 

mopów paskowych

wiadro z tworzywa sztucznego z 

wyciskarką lejkową - koszem, 

stalową rączką, pojemność 10 - 12l, 

wyprofilowanie wiadra umożliwiające 

kontrolę strumienia wody

dowolny 

producent/marka

1 komplet 

(widro+

wyciskarka)

104 8 80 16

artykuły gospodarstwa 

domowego - zmywaki, 

gąbki, ścierki, druciaki, 

szczotki, mopy, wiadra, 

rękawice
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14. mop paskowy

mop paskowy przeznaczony do 

czyszczenia i pielęgnacji powierzchni 

podłogowych; odpowiedni do 

stosowania na wilgotno i na mokro; 

gramatura: nie mniej niż 130 g; 

materiał: trzpień - polipropylen, paski 

- poliester, bawełna, wiskoza; maks. 

temp. prania: 60°C; mocowanie: 

gwint polski

dowolny 

producent/marka
szt. 1 972 48 1790 134

15. mop płaski z zakładkami

wykonany z przędzy bawełnianej, z 

zakładkami, wym. 50x17 cm, 

wzmocniony materiał bazowy mopa, 

mocowany do stelaża za pomocą 

zakładek, temperatura prania do 

95°C

dowolny 

producent/marka
szt. 32 20 6 6

16. mop płaski z zakładkami

wykonany z przędzy bawełnianej, z 

zakładkami, wym. 40x11 cm, 

wzmocniony materiał bazowy mopa, 

mocowany do stelaża za pomocą 

zakładek, chłonność wody (do 

350%), temperatura prania do 95°C.

dowolny 

producent/marka
szt. 46 8 30 8

17. mop płaski kieszeniowy

wykonany z mikrofibry z zakładkami, 

posiadający właściwości czyszczące 

dzięki zastosowaniu włokien z 

mikrofibry, wym.  40 x 11 cm, temp. 

prania do 95 °C

dowolny 

producent/marka
szt. 290 40 100 70 40 40

18. stelaż do mopa
z tworzywa sztucznego o wymiarach 

40 x 11 cm

dowolny 

producent/marka
szt. 56 40 8 8

19. stelaż do  mopa
z tworzywa sztucznego o wymiarach 

50 x 13 cm

dowolny 

producent/marka
szt. 80 40 40

20. kij do mopa

uniwersalny trzonek,  kompatybilny 

ze stelażem do mopa o długości 120 

-150 cm. 

dowolny 

producent/marka
szt. 36 8 8 10 10

21. wózek do sprzątania

wózek wykonany z tworzywa 

sztucznego, na 4 kółkach 

samoskrętnych, płynni i łagodnie 

obracających się o 360°, ze 

zdejmowaną prasą do wyciskania 

mopów, z dźwignią ręczną;  dwa 

wiadra o pojemności 25 litrów każde, 

stabilne podwozie

dowolny 

producent/marka
1 komplet 12 8 4

artykuły gospodarstwa 

domowego - zmywaki, 

gąbki, ścierki, druciaki, 

szczotki, mopy, wiadra, 

rękawice
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22.
szczotka do zamiatania na 

kiju

szczotka do zamiatania o szerokości 

40 cm, z gwintem do wkręcenia kija, 

włosie z tworzywa sztucznego.

dowolny 

producent/marka
szt. 244 12 40 4 30 130 16 6 6

23. kij z gwintem do szczotki 

kij drewniany/tworzywo sztuczne z 

gwintem, o długości 120-150 cm, 

kompatybilny ze szczotką z pozycji 

powyżej

dowolny 

producent/marka
szt. 396 40 6 30 300 20

24. zmiotka + szufelka

komplet z tworzywa sztucznego:  

szufelka i szczotka zmiotka do 

zamiatania i usuwania kurzu, włosie 

syntetyczne

dowolny 

producent/marka
szt. 150 20 30 80 20

25.

zestaw do zamiatania - 

miotła wraz z szuflą na 

długim sztylu

zestaw składający się ze śmietniczki 

zintegrowanej z poręcznym kijem 

oraz miotły z wykręcanym kijem; 

włosie miotły wykonane z tworzywa 

sztucznego, zmiotka i szufelka 

wyposażone w długie uchwyty, 

umożliwiające wygodne użytkowanie, 

ergonomiczny w użyciu, gumowe 

wykończenie szufelki przylegające 

do podłoża, specjalny uchwyt do 

łączenia zestawu, wysoki tylni rant 

zabezpieczający wypadanie śmieci.

dowolny 

producent/marka
szt. 10 10

26.
szczotka do zamiatania - 

zamiatacz ulicowy

zamiatacz drewniany o szerokości 

80 cm, z włosia PVC, do zamiatania 

parkingów, ulic, chodników, placów; 

do zamiatania suchych i mokrych 

zanieczyszczeń np. piasku, błota, 

liści, odpadów; mocowany na kij bez 

gwintu

dowolny 

producent/marka
szt. 20 20

27. kij drewniany do zamiataczy

kij drewniany do zamiataczy 

ulicowych z poz. 27, bez gwintu, na 

wcisk, ługość 120 -140 cm.

dowolny 

producent/marka
szt. 20 20

28. rękawice gospodarcze

rękawice, gumowe, flokowane, 

wykonane z lateksu naturalnego; 

wewnętrzna powierzchnia rękawic 

pokryta flokiem bawełnianym; 

rozmiary S, M, L, XL.

dowolny 

producent/marka
szt. 1 910 1000 200 70 600 40

29.

chemia do prania 

dywanów 

/wykładzin/inne

płyn do maszynowego 

czyszczenia dywanów: Taski 

Tapi Extract, Tapi wash, 

Teppich Shampoo

niskopieniący preparat do 

czyszczenia metodą ekstrakcyjną; 

do tapicerki i wykładzin dywanowych 

naturalnych i syntetycznych

JohnsonDiversey, 

Parmol Chemie, 

Kleen Purgatis 

GmbH

l 120 20 40 20 40

artykuły gospodarstwa 

domowego - zmywaki, 

gąbki, ścierki, druciaki, 

szczotki, mopy, wiadra, 

rękawice
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30.

chemia do prania 

dywanów 

/wykładzin/inne

płyn do ręcznego 

czyszczenia dywanów: Floor 

płyn do ręcznego czyszczenia 

dywanów, tapicerek meblowych i 

samochodowych, wykładzin

Gold Drop Sp. z 

o.o.
l 30 30

31.
płyn czyszcząco-

dezynfekujący:   Domestos

zagęszczony płyn czyszcząco-

dezynfekujący: podchloryn sodu 

roztwór zawierający 4,6 % 

aktywnego Cl: gęstość 1,082 g/cm3; 

ph 13; rozpuszczalny w wodzie - 5l

Unilever Polska l 616 50 126 130 210 40 30 30

32.
płyn czyszcząco-

dezynfekujący:   Domestos

zagęszczony płyn czyszcząco-

dezynfekujący: podchloryn sodu 

roztwór zawierający 4,6 % 

aktywnego Cl: gęstość 1,082 g/cm3; 

ph 13; rozpuszczalny w wodzie - 1l

Unilever Polska l 616 50 116 130 210 50 30 30

33.
płyn uniwersalny do mycia 

powierzchni:  Ajax

płyn uniwersalny  do czyszczenia 

podłóg 5 l
Colgate-Palmolive l 120 40 40 20 20

34.
płyn uniwersalny do mycia 

powierzchni:  Ajax

płyn uniwersalny  do czyszczenia 

podłóg 1 l
Colgate-Palmolive l 100 40 60

35.
mleczko do czyszczenia: Cif 

Cream

uniwersalne mleczko z 

mikrogranulkami, do czyszczenia 

wszelkich powierzchni, skutecznie 

usuwa uporczywy brud - tłuszcz, 

przypalenia, czy rdzę, zapewniający 

jednocześnie  ochronę czyszczonej 

powierzchni, do stosowania w 

kuchni, łazience, jak i w innych 

częściach domu

Unilever Polska l 254 60 44 100 22 14 14

36.
granulki do udrożniania rur:  

Kret

nowoczesny środek do chemicznego 

udrożniania rur i syfonów w 

instalacjach kanalizacyjnych, 

samoczynnie usuwający wszelkie 

zanieczyszczenia stałe i organiczne, 

Global Cosmed kg 66 6 20 20 10 10

37.
kostka do WC w zawieszce - 

Domestos, Bref

kostki do wc, zawieszane w 

specjalnych koszyczkach odświeżają 

oraz czyszczą wnętrze muszli, 

zapobiegają osadzaniu się kamienia, 

zapewniają higienę, ochronę przed 

osadzaniem się kamienia, świeżość 

oraz czyszczącą pianę, waga 50 -55 

g.

Unilever Polska, 

Henkel
szt. 160 160

chemia gospodarcza do 

pokoi, łazienek i 

pomieszczeń 

ogólnodostępnych
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38.
kostka do WC w zawieszce - 

Domestos, Bref

kostki do wc,  zawieszane w 

specjalnych koszyczkach odświeżają 

oraz czyszczą wnętrze muszli, 

zapobiegają osadzaniu się kamienia, 

zapewniają higienę, ochronę przed 

osadzaniem się kamienia, świeżość 

oraz czyszczącą pianę, waga 38 - 40  

g.

Unilever Polska, 

Henkel
szt. 520 320 100 100

39.

Proszek do prania białego i 

kolorowego: Wizir, Ariel, 

Persil

skoncentrowany proszek do prania w 

pralkach automatycznych, do 

pościeli białej i kolorowej, postać 

granulatu, kompozycja zapachowa, 

temperatury prania 20'-95'C , 

wydajność na 1 pranie 0,07 - 0,075 

g, waga opakowania  4 - 11 kg.

P&G Proffesional, 

Henkel
kg 1 452 280 252 80 240 600

40.
Ludwik płyn do ręcznego 

mycia naczyń

Produkt do mycia naczyń, 

bezbarwny, bezzapachowy 5 kg

GRUPA INCO 

S.A.Inco-Veritas
kg 4 100 40 1000 340 480 1200 200 640 100 100

41.
płyn do ręcznego mycia 

naczyń
Produkt do mycia naczyń - 0,5 l

dowolny 

producent/marka
l 1 970 170 1000 800

42. płyn do płukania tkanin

nadający miękkość i puszystość 

płukanym tkaninom, oraz świeży, 

trwały zapach; zawierający składniki 

antystatyczne zawarte w płynie 

zapobiegające elektryzowaniu się 

tkanin jednocześnie ułatwiając 

prasowanie; delikatna formuła nie 

powodująca uczuleń, ani podrażnień 

skóry

dowolny 

producent/marka
l 240 160 80

43. pasta BHP 

pasta do mycia rąk detergentowo - 

mydlana ze ścierniwem i gliceryną 

usuwająca smar, olej, tłuszcz i silne 

zabrudzenia

dowolny 

producent/marka
kg 20 20

44. mydło w płynie Attis białe / antybakteryjne 0,4 - 0,5 l Gold Drop 1 litr 680 680

45. mydło w płynie
Attis białe/ antybakteryjne  - 

opakowanie 5 l
Gold Drop 1 litr 1 672 300 200 40 50 600 192 50 180 30 30

chemia gospodarcza do 

pokoi, łazienek i 

pomieszczeń 

ogólnodostępnych

POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Wymagany termin przydatności do użytku ww. środków czystości oraz higienicznych -  nie mniej niż połowa okresu przewidzianego przez producenta.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty PZH, karty charakterystyki produktów itp. w języku polskim dla każdego z ww środków.
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Hotel 

Krynica

Hotel 

Wodnik

Hotel 

Wolin

Hotel 

Sport

Hotel 

Solina

Hotel 

Rychło

OSiR 

Wawrzko

wizna

CSiR 

Krasnobr

ód

OSW Złoty 

Sen

DW 

Bełchatów

Pensjona

t Dychów

1.
papier toaletowy do 

dozownika 

mini jumbo, miękki, biały, 2  warstwy, 

listkowany, tłoczony, wymiary listka 

14 cm x 9,5 cm,  długośc 170 m 

TORK - System 

T 2, artykuł nr 

1120231

1 rolka 6748

Dozownik 

TORK - artykuł 

r 46006 - 10 

szt. ,  555000 - 

70 szt. 

3360 1416 144 408 600 20 400 400

2.
papier toaletowy do 

dozownika 

mid-size, biały, 2  warstwy, tłoczony, 

szerokość rolki 9,9 cm, długość rolki 

100 m, materiał celuloza z 

makulaturą

TORK - System 

T 6 artykuł 

127530

1 rolka 1476

Dozownik 

TORK - artykuł 

nr  557500 - 

35 szt.

960 480 36

3.
papier toaletowy do pokoi 

hotelowych

biały, 2  warstwy, klejony,  

listkowany, tłoczony lub gofrowany, 

400 odcinków,  wymiary listka 12 cm 

x 9,4 cm (+/- 0,5 cm),  długość rolki 

48 - 50 m, 

TORK - artykuł 

nr 110771
1 rolka 120584 - 14000 23040 50400 3694 4800 5760 1748 8400 2342 3200 3200

4. serwetki gastronomiczne

serwetki białe gastronomiczne do 

dyspenserów, 1 warstwowe, 

tłoczone, 

TORK - System 

N 4, artykuł nr 

10804

1 wkład do 

dyspensera 

(binda)

504

Dyspenser 

TORK, artykuł 

nr 274002 - 35 

szt.

216 288

5.
chusteczki higieniczne do 

systemu dozującego

białe, wyciągane z kartonu, 2-

warstwowe, 100% celulozy

TORK - System 

F 2, artykuł 

140280

1 wkład do 

dyspensera
480

Dozownik 

TORK, artykuł 

nr 460013 - 12 

szt.

480

6. nakładki sedesowe

nakładki na deske sedesową, 

jednorazowe, rozpuszczalne w 

wodzie, minimalizujące ryzyko 

zakażenia

TORK - System 

V 1, artykuł 

750160

1 wkład do 

dyspensera
80

Dozownik 

TORK, artykuł 

nr 344080 - 12 

szt.

80

7. woreczki sanitarne
woreczki sanitarne, jednorazowe, 

wym. 15 x 87 x 127 mm

TORK - System 

B 5 artykuł 

204041

1 wkład do 

dyspensera
40

Dozownik 

TORK, artykuł 

nr 56000 - 12 

szt.

40

Papier toaletowy, papier 

toaletowy do systemów 

dozujących/podajników

L.

p.
Grupa asortymentowa

Serwetki, chusteczki, 

nakładki  higieniczne do 

systemów 

dozujących/podajników

Serwetki, chusteczki, 

nakładki  higieniczne do 

systemów 

dozujących/podajników

Inne 

wymagania 

dot 

Przedmiotu 

Zamówienia/ 

Uwagi 

Opis Przedmiotu Zamówienia  

(określenie cech jakościowych 

asortymentu)                                  

Wymagana 

marka (znak 

firmowy 

producenta lub 

towaru)

Jednostka 

miary/

opakowani

e 

jednostkow

e dla ilości 

wskazanyc

h przez 

Zamawiając

Szacunkowa ilość 

asortymentu w 

odniesieniu do 

jednostki miary w 

skali 24 miesięcy 

Część B - ARTYKUŁY HIGIENICZNE do systemów dozujących 

miejsca dostaw

Przedmiot Zamówienia                                  
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ZNAK SPRAWY: ELST/FZ/272-60/2017.FZ-27-2017.BRW

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawy chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

8.
ręczniki papierowe składane 

ZZ

białe, bezzapachowe, 2 warstwowe, 

w składce wielopanelowej, 

wodoutwardzane, gramatura nie 

mniej niż 35 g/m², rozmiar: 

25x21,5cm, ilość listów w 

opakowaniu jednostkowym 180- 200 

TORK -System 

H 2,  atrykuł 

120289

opakowanie 

jednostkowe 

/ binda

4616

Dozownik 

TORK - artykuł 

460004 - 12 

szt.,  460005, 

552100

80 3024 1512

9.

biały, bezzapachowy, extra długi, 1 

warstwowy,  długość rolki 280 m,  

szerokość 21 cm

TORK - System 

H 1,  artykuł nr 

290059

1 rolka 8176

Dozownik 

TORK - artykuł 

551000 (biały) - 

80 szt. 

480 240 2400 1000 600 2600 456 400

10.

biały, bezzapachowy, 2 warstwowy, 

klejony, tłoczony, długość rolki 150 

m, szerokość 21 cm

TORK - System 

H 1,  artykuł nr 

120067

1 rolka 2508

Dozownik - 

TORK Matic - 

elektroniczny 

do ręcznika w 

roli z 

sensorem 

Intuition - 

atrykuł nr 

460001 - 10 

szt.

600 1448 360 100

11.
czyściwo jednorazowe 

kuchenne

wodoutwardzone, dopuszczone do 

kontaktu z żywnością, długość nie 

mniej niż 200 m,  szerokość 20 - 28 

cm,

dowolny 

producent/mark

a

1 rolka 1040

stojak na 

czyściwo 

wiszący ub 

stojący - 20 

szt.

196 576 140 128

12.

podkład medyczny / 

prześcieradło jednorazowe w 

roli

kolor biały, 2 warstwowy, klejny, 

szerokość 49 - 59 cm, długość rolki 

nie miej niż 50 m.

dowolny 

producent/mark

a

1 rolka 594 - 90 504

13.

Mydła w płynie / w 

pianie do systemów 

dozujących

Mydło w pianie do dozownika

mydło piankowe  do codziennego 

mycia rąk, nieperfumowane, bez 

barwników, delikatne, ilość dawek 

ok. 2500, 1 l

TORK - System 

S 4, artykuł 

520501

1 litr 360

Dozownik 

TORK - artykuł 

46009 - 10 szt. 

, 460010 - 12 

szt. , 561500 - 

80 szt.

80 180 36 24 20 20

14.

Mydła w płynie / w 

pianie do systemów 

dozujących

Mydło do włosów i ciała w  

płynie do dozownika

mydło w płynie do mycia ciała i 

włosów, łączy żel pod prysznic i 

szampon, ilość dawek ok. 1000 , 1 l

TORK - System 

S 1, artykuł 

421601 

1 litr 532

Dozownik 

TORK - artykuł 

560100 - 20 

szt.

90 90 320 32

ręcznik papierowy w roli do 

systemu dozujacego

Ręczniki papierowe do 

systemów 

dozujących/podajników

Ręczniki papierowe do 

systemów 

dozujących/podajników

POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, do użytkowania, Zamawiającemu, na okres trwania Umowy, urządzeń dozujących oraz stojaków/wieszaków na czyściwo. Koszty dostawy i 

montażu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w koszty dostaw. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie montażu i 

użytkowania systemów dozujących. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii lub wymiany dozowników w czasie do 72 godz od zgłoszenia usterki. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów PZH, kart charakterystyki produktów itp. w języku polskim dla każdego z produktów.

Termin przydatności do użytku ww. artykułów - nie mniej niż połowa okresu przewidzianego przez producenta.
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ZNAK SPRAWY: ELST/FZ/272-60/2017.FZ-27-2017.BRW

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawy chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

Hotel Krynica
Hotel 

Wodnik

Hotel 

Wolin

Hotel 

Sport

Hotel 

Solina

Hotel 

Rychło

OSiR 

Wawrzko

wizna

CSiR 

Krasnobr

ód

OSW 

Złoty Sen

DW 

Bełchatów

Pensjont 

Dychów

1.

Środek myjący do 

zmywarek - Neodisher Alka 

440

profesjonalny alkaliczny środek 

myjący do zmywarek 

gastronomicznych - odpowiedni 

do porcelany, szkła, stali 

nierdzewnej, używanych typowo w 

gastronomii tworzyw sztucznych; 

zawierający: wodorotlenek sodu 

(zakres stężeń 10-20%), dobrze 

działający w wodzie miękkiej i 

twardej

Dr. Weigert kg 8420

System dozujący do 

zamontowania przy 

zmywarce *

1560 2800 2450 530 240 80 480 80 160 20 20

2.

Środek do płukania i 

nabłyszczania do zmywarek 

- Neodisher GL

płyn do płukania naczyń w 

zmywarkach (nabłyszczacz) o 

zwiększonej skuteczności w 

twardej wodzie, o odczynie 

kwaśnym, powodujący szybkie 

wysychanie zastawy stołowej, 

usuwający osady wapienne z 

dyszy w procesie płukania, 

zawierający kwas 

kumenosulfonowy 1-5%

Dr. Weigert l 1690

System dozujący do 

zamontowania przy 

zmywarce *

240 400 200 10 60 60 480 80 120 20 20

3.

Środek do mycia i 

odkamieniania zmywarek  - 

Neodisher specjal plus

środek do mycia i odkamieniania 

zmywarek i  urządzeń do 

pogrzewania wody, usuwa osady 

wapienne, zawiera w składzie min. 

40% kwasu fosforowego

Dr. Weigert l 208 - 200 8

4.

Środek myjący do pieców 

konwekcyjno-parowych 

oraz piekarników - 

Neodisher Combi clean

środek myjący do pieców 

konwekcyjno-parowych oraz 

piekarników. Płynny koncentrat. 

Do usuwania osadów 

tłuszczowych i białkowych oraz 

przypalonych resztek żywności

z powierzchni roboczych pieców

Dr. Weigert l 310 - 20 120 20 90 30 30

L.

p.

Przedmiot 

Zamówienia                                  

Opis Przedmiotu 

Zamówienia 

(określenie cech 

jakościowych asortymentu)                                  

Wymagana marka 

(znak firmowy producenta lub 

towary)

Jednostka 

miary/

opakowanie 

jednostkowe 

dla ilości 

wskazanych 

przez 

Zamawiająceg

o

Szacunkow

a ilość 

asortyment

u w 

odniesieniu 

do 

jednostki 

miary w 

skali 24 

miesięcy 

Inne wymagania 

dot Przedmiotu 

Zamówienia/ Uwagi 

miejsca dostaw

Część C - PROFESJONALNE ARTYKUŁY CHEMICZNE DLA GASTRONOMII  (w tym systemy dozujące)
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ZNAK SPRAWY: ELST/FZ/272-60/2017.FZ-27-2017.BRW

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawy chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

5.

Środek do ręcznego 

czyszczenia przypalonych 

powierzchni - Neodischer 

grill 

profesjonalny środek do ręcznego 

czyszczenia  przypalonych 

tłuszczów, działający 

samoczynnie bez szorowania, w 

piecach, urządzeniach do 

grillowania, piekarników, płyt 

grzewczych - odpowiedni do 

żeliwa, czarnej stali i stali 

nierdzewnej. Zawiera: 

wodorotlenek potasu (zakres 

stężeń 20-30%; 3-[2-(2-heptylo-

4,5-dihydro-1H-imidazolo-1-

yl)etoksy]propionian sodu (zakres 

stężeń 1-5%); amfoteryczne 

środki powierzchniowo czynne (< 

5%), fosforany (< 5%)Intensywny 

środek do czyszczenia, na bazie 

wodorotlenku potasu 20-30%

Dr. Weigert l 564 - 72 54 100 60 200 18 30 30

6.

Środek do mycia i 

odtłuszcznia powierzchni i 

sprzętu  - Caraform Activ

profesjonalny środek 

odtłuszczający do powierzchni  i 

wyposażenia we wszystkich 

obszarach przetwórstwa żywności 

(ścian, podłóg, blatów roboczych) - 

odpowiedni do wszystkich 

materiałów typu szkło, porcelana, 

tworzywa sztuczne oraz stal 

nierdzewna, skutecznie 

rozpuszczający tłuszcze i inne 

zabrudzenia, nieszkodliwy dla 

środowiska. Zawiera: 

alikolobenzenosulfonian (zakres 

stężeń 1-<10% ), etoksylowany 

dekan-1-ol (zakres stęzeń 1-

<10%), kumenosulfonian sodu 

(zakres stężeń 1-<10%), 

metakrzemian disodu, 

zawierający wodorotlenek sodu 

oraz substancje ochronne.

Dr. Weigert l 2346
Mieszalnik trzyfunkcyjny 

**
280 720 440 8 50 48 800

7.
Środek do usuwania 

osadów - Neodisher CMP

bezzapachowy proszek do 

usuwania osadów z kawy/herbaty 

z zastawy stołowej, termosów, 

kawiarek, zawiera aktywny tlen, 

skutecznie rozpuszcz garbniki i 

olej kawowy

Dr. Weigert kg 320 - 200 120
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ZNAK SPRAWY: ELST/FZ/272-60/2017.FZ-27-2017.BRW

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawy chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

8.

Środek do wstępnego mycia 

sztućców - Neodisher 

preclean P  

intensywny środek do wstępnego 

mycia sztućców metodą 

zanurzeniową, skutecznie 

usuwający zaschniete osady 

żywnościowe zapewniający efekt 

błyszczących sztućców bez 

zacieków posiadający w składzie 

węglan disodowy 10-25% oraz 

węglan sodu 10-25%, szybko 

rozpuszczalny proszek.

Dr. Weigert kg 360 - 360

9.

Środek do ręcznej 

pielęgnacji stali nierdzewnej 

- Neoblank

Profesjonalny środek do ręcznej 

pielęgnacji i nawilżania stali 

nierdzewnej. Usuwa odciski 

palców, spłowienia, ślady ługu i 

wody, kurz oraz tłusty brud. 

Zawiera: > 30% węglowodory 

alifatyczne , < 5% niejonowe  

środki powierzchniowo czynne. 

Dr. Weigert l 213 - 48 9 12 12 132

10.

Środek do odkamieniania 

ekspresów - Neodisher CM 

special

profesjonalny środek do 

odkamieniania ekspresów 

kawowych silnie i szybko 

czyszczący charakteryzujący się 

wysoką kompatybilnością 

materiałową posiadający w 

skladzie kwas amidosulfonowy 

50%

Dr. Weigert kg 36 - 20 10 6

11.

Profesjonalny środek do 

mycia powierzchni 

szklanych, do mycia szyb  - 

Neodisher shine 

środek do mycia wszystkich 

powierzchni szklanych jak lustra, 

stoły, okna, nie pozostawaiający 

smug posiadający w składzie 

etanol do 10%

Dr. Weigert l 1226 - 160 100 100 780 20 66

12.

Środek do dezynfekcji 

powierzchni - Neoform K 

plus 

płyn do dezynfekcji zaplecza 

kuchennego, odpowiedni do 

wszystkich materiałów typu stal 

zwykła, stal chromowo-niklowa, 

metale lekkie i nieżelazne oraz ich 

stopy, tworzywa sztuczne. 

Zawiera: chlorek 

didecylodimetyloamonium (zakres 

stężeń 10%); izotridekanol, 

etoksylowany (zakres stężeń 5-

10%); propan-2-ol (zakres stężeń 

1-5%); N-(3-aminopropylo)-N-

dodecylopropano-1,3-diamina 

(sól) zakres stężeń 2%. 

Posiadający zezwolenie jako 

środek biobójczy, działający 

grzybobójczo, bakteriobójczo i 

wirusobójczo w tym HIV, HBV, 

HCV

Dr. Weigert l 552
Mieszalnik trzyfunkcyjny 

**
80 200 180 12 80
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ZNAK SPRAWY: ELST/FZ/272-60/2017.FZ-27-2017.BRW

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawy chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

13.

Środek do szybkiej 

dezynfekcji powierzchni - 

Neoform K Spray

środek do szybkiej dezynfekcji 

powierzchni nie wymagający 

spłukiwania działający 

bakteriobójczo, drożdżakobójczo, 

grzybobójczo oraz na norowirusy 

posiadający w składzie etanol 

25% oraz propan-1-ol do 50%

Dr. Weigert l 94 - 16 12 20 6 6 6 12 4 4 4 4

14. Mydło do rąk  - Triformin HR 

gotowe do użycia mydło do rąk do 

użycia we wszystkich obszarach 

przetwórstwa żywności 

odpowiedni do częstego mycia rąk

Dr. Weigert l 178 Dozownik *** 70 60 24 24

15.
Środek do dezynfekcji rąk - 

Triformin safe DIS 

gotowy do użycia środek do 

dezynfekcji rąk działający 

bakteriobójczo, drożdżakobójczo i 

wirusobójczo ( włącznie z 

norowirusami ) nie zawierający 

subsatncji zapachowych ani 

barwników posiadający w składzie 

etanol 50% i propan 1-ol do 10%

Dr. Weigert l 108 Dozownik *** 48 20 20 20

16. Tabletki solne

Profesjonalny środek do 

uzdatniania wody. Zawiera: 

Chlorek sodu 99,8%. Do 

regeneracji wymieniaczy 

jonitowych zmiękczających wodę 

(stacji uzdatniania wody, 

zmiękczaczy), jako środek 

regenerujący żywicę 

jonowymienną

Dowolny kg 1700 - 700 900 100

17.
Tabletki do mycia pieca art. 

nr  56.00.210

Profesjonalny środek do mycia 

pieców konwekcyjno-parowych, 

dedykowane do piecy systemu 

Rational SelfCooking Center®. 

Zawiera: wodorotlenek sodu 

>20%; metakrzemian disodowy - 

10-20%; węglan sodu -10-20%.

Rational SelfCooking szt 1000 - 400 600

18.
Tabletki do płukania pieca 

art. nr 56.00.211

środek pielęgnacyjny o działaniu 

nabłyszczającym do systemu 

Rational SelfCooking Center®, 

zawieraja substancje aktywnie 

chroniące i przedłużające 

żywotność SelfCookingCenter®. 

Specjalne substancje 

rozpuszczające wapń 

zapobiegają powstawaniu 

kamienia, dzięki temu 

zagwarantowane jest 

maksymalne bezpieczeństwo 

pracy bez konieczności 

zmiękczania wody i 

odkamieniania. 

Rational SelfCooking szt. 800 - 200 600
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawy chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

19.

Tabletki do pieca 

konwekcyjno - parowego 

Rational o działaniu 

odkamieniająco - 

konserwującym 

Tabletki pielęgnacyjne do pieca 

firmy Rational zawierają 

substancje 

pielęgnacyjne, aktywnie chroniące 

i przedłużające żywotność 

SelfCookingCenter®. Specjalne 

substancje rozpuszczające wapń 

zapobiegają powstawaniu 

mogącego się odkładać kamienia. 

Dzięki temu zagwarantowane jest 

maksymalne bezpieczeństwo 

pracy bez konieczności 

zmiękczania wody i uciążliwego 

odkamieniani

Rational szt. 600 - 600

POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

* Wykonawca zobowiązany jest do montażu i serwisu urządzeń dozujących do płynu myjącego i nabłyszczającego w zmywarkach (poz. 1 i 2). Dozowniki mają się charakteryzować elektronicznym pomiarem 

przewodności z sygnalizacją alarmową w przypadku braku środka. Dozowniki w ilości 14 szt zostaną zamontowane we wskazanych przez Zamawiającego obiektach.

** Wykonawca zobowiązany jest do montażu i serwisu mieszalników trzyfunkcyjnych do płynu myjącego i dezynfekcyjnego (poz. 6 i 12), z wężem 20 m.b. w ilości po 10 szt. w obiektach Zamawiającego.

*** Wykonawca zobowiązany jest do montażu dozowników do mydła oraz środka do dezynfekcji rąk (poz. 14 i 15) w obiektach Zamawiającego w ilości po 30 szt dla każdego produktu.

Koszty dostawy i montażu systemu dozującego, mieszalników trzyfunkcyjnych i dozowników Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w koszty dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia, z użytkowania produktów Wykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego personelu.  

Wykonawca zobowiązany jest do regularnego serwisu urządzeń dozujących i mieszalników trzyfunkcyjnych minimum jeden raz na 2 miesiące z pozostawieniem karty serwisowej oraz do przeprowadzenia szkoleń 

produktowych i wprowadzenia procedur stosowania środków. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii dozowników i mieszalników trzyfunkcyjnych w czasie do 72 godz od zgłoszenia usterki.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć atesty PZH, karty charakterystyki produktów itp. w języku polskim dla każdego z produktów Wykonawcy.

Termin przydatności do użytku środków chemicznych - nie mniej niż połowa okresu przewidzianego przez producenta.
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ZNAK SPRAWY: ELST/FZ/272-60/2017.FZ-27-2017.BRW

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawy chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

Hotel Krynica
Hotel 

Wodnik

Hotel 

Wolin

Hotel 

Sport

Hotel 

Solina

Hotel 

Rychło

OSiR 

Wawrzko

wizna

CSiR 

Krasnobr

ód

OSW 

Złoty Sen

DW 

Bełchatów

Pensjonat 

Dychów

1.
Środek do mycia szyb, 

luster, mebli i powierzchni 

wododpornych

skoncentrowany środek do 

czyszczenia wszystkich 

powierzchni wodoodpornych 

takich jak lustra, szkło, MEBLE, 

powierzchnie glazurowe, stal 

szlachetna, chrom, miedź, 

posiadający formułę 

antystatyczną, niepozostawiający 

smug, gwarantujący przejrzystość 

i nabłyszczenie powierzchni

JohnsonDiversey, Ecolab l 286 system dozujący 46 8 8 48 80 8 60 4 16 4 4

2.
Środek do mycia i 

dezynfekcji łazienki

skoncentrowany środek do mycia i 

dezynfekcji całej łazienki (toalet, 

pisuarów, kabin prysznicowych, 

brodzików), posiadający 

właściwości dezynfekujące: 

bakteriobójcze zgodnie z  EN 

1276 (2%/ 5 minut); 

bakteriobójcze zgodne z 

EN13697 (10%/ 5 minut); 

drożdżobójcze zgodne z EN 1650 

(10%/15 minut)

JohnsonDiversey, Ecolab l 818 system dozujący 120 16 176 24 24 48 100 60 50 100 100

3.
Środek do czyszczenia 

toalet

skoncentrowany, silnie działający 

środek do czyszczenia toalet i 

pisuarów, przeznaczony do 

gruntownego mycia i usuwania 

kamienia oraz uporczywych plam, 

duża gęstość i lepkość praparatu 

zapewnia wydłużony czas 

kontaktu z powierzchniami 

pionowymi, 

JohnsonDiversey, Ecolab l 734 system dozujący 120 8 32 80 24 120 140 120 90

4. Neutralizator zapachów 

skoncentrowany netralizator 

zapachów, odświeżacz powietrza; 

skutecznie neutralizujący 

nieprzyjemne zapachy, w tym 

tytoniu i dymu papierosowego, 

pozostawiający  w pomieszczeniu 

długotrwałą świeżość.

JohnsonDiversey, Ecolab l 108 system dozujący 34 8 6 20 40

 profesjonalna chemia hotelowa: do pokoi, łazienek, SPA - systemy dozujące

L.

p.

Przedmiot 

Zamówienia                                  

Opis Przedmiotu 

Zamówienia  (określenie 

cech jakościowych 

asortymentu)                                  

Wymagana marka 

(znak firmowy producenta lub 

towaru)

Jednostka 

miary/

opakowanie 

jednostkowe 

dla ilości 

wskazanych 

przez 

Zamawiająceg

o

Szacunkow

a ilość 

asortyment

u w 

odniesieniu 

do 

jednostki 

miary w 

skali 24 

miesięcy             

Inne wymagania 

dot Przedmiotu 

Zamówienia/ Uwagi 

miejsca dostaw

Część D - PROFESJONALNE ARTYKUŁY CHEMICZNE DLA HOTELI  (w tym systemy dozujące)
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ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawy chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

5.
Środek do mycia z 

połyskiem podłóg i paneli 

podłogowych

skoncentrowany środek do 

codziennego mycia wszystkich 

powierzchni zmywalnych, 

nadający powierzchni idealny 

połysk i niepozostawiający smug

JohnsonDiversey, Ecolab l 594 - 10 100 100 40 40 300 0 4

6.
Środek do mycia podłóg  

typu gres

skoncentrowany środek do 

codziennego mycia powierzchni 

trudno zmywalnych typu gres, 

nadający powierzchni idealny 

połysk i nie pozostawiający smug

JohnsonDiversey, Ecolab l 950 - 40 300 200 10 60 300 20 20

7. Odkamieniacz

skoncentrowany preparat 

odkamieniający do urządzeń 

sanitarnych

JohnsonDiversey, Ecolab l 1054 - 90 560 300 4 100

8.
Środek do dezynfekcji 

powierzchni

dezynfekant, preparat do 

dezynfekcji powierzchni w strefie 

SPA, basenów, saun itp.

JohnsonDiversey, Ecolab l 224 - 20 60 92 18 20 14

9.
Środek do codziennej 

pielęgnacji mebli

gotowy do użycia środek do 

czyszczenia, pielęgnacji i 

nabłyszczania mebli, skutecznie 

pielęgnujący i chroniący meble 

przed codziennym zabrudzeniem; 

nadający połysk i 

niepozostawiający smug; 

zawierający składnik 

antystatyczny, pomagający w 

usuwaniu kurzu oraz 

zapobiegający jego ponownemu 

osiadaniu

JohnsonDiversey, Ecolab l 74 - 40 18 12 4

10.
Chemiczny środek do 

pralnicy przemysłowej

środek do dezynfekcji bielizny i 

wybielania, zawierajacy roztwór 

nadtlenku wodoru oraz kwas 

nadoctowy, postać płynna

Ozonit – Ecolab lub równoważny Diversey kg 176 - 176

11.
Chemiczny środek do 

pralnicy przemysłowej

bezfosforanowy środek 

kompensujący stosowany w 

przypadku twardej wody, 

zawierający fosfoniany w postaci 

płynnej, stosowany w procesie 

pralniczym

Conditioner Forte – Ecolab lub 

równoważny Diversey
kg 92 - 92

12.
Chemiczny środek do 

pralnicy przemysłowej

płynny środek piorący, 

zawierający optyczne środki 

rozjaśniające

Turbo Plus – Ecolab lub równoważny 

Diversey
kg 102 - 102
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Dostawy chemii hotelowej i gastronomicznej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o.

13.
Chemiczny środek do 

pralnicy przemysłowej

płynny środek wzmacniający 

alkaiczność kompieli piorącej

Turbo break - Ecolab lub równoważny 

Diversey
kg 144 - 144

POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykonawca zobowiązuje się do montażu i serwisu urządzeń dozujących do środków chemicznych wskazanych w pozycjach od 1 do 8. 

Wymagania Zamawiającego dot. urządzeń dozujących: stacjonarne urządzenia przepływowe, montowane na ścianie, podłączane do instalacji wodnej o ciśnieniu roboczym w zakresie 1,76-5,86 bara, przystosowane do 

bardzo precyzyjnego dozowania produktów chemicznych z poz. od 1 do 8 powyżej, w stężeniach od 0,1% do 1%  (możliwe przygotowanie roztworów o wyższym stężeniu). Urządzenia posiadające moduł szybkiego 

napełniania wiader roztworem środka myjącego oraz moduł obniżonego ciśnienia do bezpiecznego napełniania roztworem środka myjącego butelki ze spryskiwaczem oraz małe wiaderka. Urządzenia posiadające 

wygodny przełącznik do łatwego i prostego wyboru jednego z produktów  chemicznych. Dodatkowo dozownik wyposażony w zamykane na klucz pojemniki do przetrzymywania opakowań - zabezpieczenie przed 

dostępem osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem. Dozowniki posiadające zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej środka chemicznego bądź jego roztworu. Obudowa 

dozowników wykonana z tworzywa ABS odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie środków chemicznych. Miejsce na obudowie dozownika do wyraźnego i czytelnego oznaczenia  (naklejki) roztworem 

jakiego produktu napełniane są wiadra, butelki. 

Wykonawca zobowiązany jest do montażu i serwisu urządzeń dozujących w ilości po 1 szt. na obiekt Zamawiającego  oraz dostawy kompletów butelek ze spryskiwaczem oraz koszyków przystosowanych do 

przenoszenia butelek w ilości nie mniej niż 100 kompletów. 

Wykonawca zobowiązany jest do regularnego serwisu urządzeń dozujących i mieszalników przynajmniej raz na dwa miesiące z pozostawieniem karty serwisowej.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania min. dwa razy w roku szkoleń produktowych oraz z procedur stosowania środków.

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii dozowników i mieszalników w czasie do 72 godz od zgłoszenia usterki.

Wykonawca zobowiązany jest do montażu dozowników do mydła oraz środka do dezynfekcji rąk w obiektach Zamawiającego w ilości po 30 szt. dla każdego produktu.

Koszty dostarczenia i montażu systemu dozującego, dozowników, butelek i koszy ponosi Wykonawca.

Wykonawca dostarczy atesty PZH, karty charakterystyki produktów itp.w języku polskim dla każdego z produktów Wykonawcy.

Wymagany termin przydatności do użytku środków chemicznych - nie mniej niż połowa okresu przewidzianego przez producenta.
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