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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

1. Poszwa I
rozmiar:

140 cm x 200 cm
1330

2. Poszwa II
rozmiar: 

160 cm x 200 cm
700

3. Poszwa III 

Tkanina: Tivoli 

materiał: 100% bawełna, adamaszek

gramatura: min. 160g/m2 (+/- 8g/m2)

kolor: pastelowa krata Tivoli

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

zapinana na guziki

rozmiar:

160 cm x 200 cm
300

4. Poszewka I
rozmiar:

50 cm x 60 cm
1590

5. Poszewka II
rozmiar:

70 cm x 80 cm
1000

6. Poszewka III
rozmiar:

 40 cm x 40 cm
40

7. Poszewka IV

Tkanina: Tivoli 

materiał: 100% bawełna, adamaszek

gramatura: min. 160g/m2 (+/- 8g/m2)

kolor: pastelowa krata Tivoli

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

zapinana na guziki

rozmiar:

 70 cm x 80 cm
300

8. Prześcieradło I
 rozmiar:

 160 cm x 240 cm
1910

9. Prześcieradło II
rozmiar: 

250 cm x 250 cm
261

10. Prześcieradło III
rozmiar: 

280 cm x 300 cm
800

11. Prześcieradło IV

Nazwa: Noris

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 165 g/m2 (+/- 8 g/m2)

splot: płócienny (dopuszcza się splot satynowo-atłasowy)

faktura: gładka (2729)

kolor: biały optyczny

kurczliwość materiału: do 5%

temperatura prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej

obszywane czterostronnie

rozmiar: 

160 cm x 240 cm
250

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy konfekcji hotelowej dla Elbest sp. z o.o., 

realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiajacego w okresie 24 miesięcy, zgodnie z poniższą specyfikacją:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PO MODYFIKACJI I

Nazwa: Musso

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 155g/m2 (+/- 8g/m2)

faktura: gładka (2729)

kolor: biały

wykończenie: biel optyczna

splot: satynowo - atłasowy

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

zamykana na zakładkę na krótszym boku

zakładka: 30 cm

L.p.
Przedmiot Zamówienia 

(Asortyment)
Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*

CZĘŚĆ A - (Dostawa poszew, poszewek, prześcieradeł)

Szacunkowa ilość (szt.) w okresie 24 

miesięcy**

Nazwa: Musso 

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 155g/m2 (+/- 8g/m2)

faktura: gładka (2729)

kolor: biały

wykończenie: biel optyczna

splot: satynowo - atłasowy

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

zamykana na zakładkę na krótszym boku

zakładka: 20-25 cm

Nazwa: Musso

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 155g/m2 (+/- 8g/m2)

faktura: gładka (2729)

kolor: biały

wykończenie: biel optyczna

splot: satynowo - atłasowy

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

obszywane czterostronnie
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1. Poduszka 

Tkanina: mikrofibra/mikrofaza

Wypełnienie: włókno poliestrowe, pokryte powłoką silikonową, kulki poliestrowe.

Wypełnienie wytrzymałe, niepodatne na odkszatłcania, ścieranie, zginanie i 

rozywanie. 

Waga wsadu: nie mniej niż. 750 g

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temeraturze  min 40°C max 

60°C

Kolor: biały lub ecru

rozmiar:

 50 cm x 60 cm
635

2. Kołdra I

Tkanina: mikrofibra/mikrofaza

Wypełnienie: włókno poliestrowe, pokryte powłoką silikonową, spiralnie 

skręcone, rurkowate - z wydrążonym na całej długości  kanalikiem 

zapewniającym cyrkulację powietrza,

Wypełnienie wytrzymałe, niepodatne na odkszatłcania, ścieranie, zginanie i 

rozywanie. 

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temeraturze  min 40°C max 

60°C

Kolor: biały lub ecru

rozmiar:

 135 cm x 200 cm
540

3. Kołdra II

Tkanina: mikrofibra/mikrofaza

Wypełnienie: włókno poliestrowe, pokryte powłoką silikonową, spiralnie 

skręcone, rurkowate - z wydrążonym na całej długości  kanalikiem 

zapewniającym cyrkulację powietrza,

Wypełnienie wytrzymałe, niepodatne na odkszatłcania, ścieranie, zginanie i 

rozywanie. 

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temeraturze  min 40°C max 

60°C

Kolor: biały lub ecru

rozmiar:

 160 cm x 200 cm
400

4. Koc

Gramatura: min. 430 g/m2

Skład: 60% bawełna, 40 % akryl

Brzegi obszyte lamówką w kolorze zbliżonym do koloru koca

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temperaturze 60°C

Kolor: brąz, jednobarwne

rozmiar:

 150-160 cm x 200 cm
159

5.
Podkład               

higieniczny I

rozmiar:

 90 cm x 200 cm
429

6.
Podkład               

higieniczny II

rozmiar:

100 cm x 200 cm
120

7.
Podkład               

higieniczny III

rozmiar:

140 cm x 200 cm
50

8.
Podkład               

higieniczny IV

rozmiar:

160 cm x 200 cm
4

9.
Podkład               

higieniczny V

rozmiar:

 180 cm  x 200cm
23

10.
Podkład               

higieniczny VI

rozmiar:

  220cm  x 200cm
350

Materiał: podgumowana frotte                                                 

Kolor: biel                                                            

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90°C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej mocowanie do materaca za pomocą 

gumek

CZĘŚĆ B - (Dostawa poduszek, kołder, koców)

L.p.
Przedmiot Zamówienia 

(Asortyment)
Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*

Szacunkowa ilość (szt.) w okresie 24 

miesięcy**
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CZĘŚĆ C: Ręczniki hotelowe duże, ręczniki hotelowe małe, hotelowe dywaniki łazienkowe, szlafroki hotelowe

1.
Ręcznik Hotelowy  - 

duży, gładki

Skład: 100 % bawełna frotte,

Gramatura: min. 500 g/m2 

Splot: pętelkowy krótki, gęsty,

Przędza: klasyczna

Kurczliwość: do 8%,

Obszycie: wzmocnione, podwójne,

Temperatura prania: 90°C 

Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień,

Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany 

barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny,

Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień,

Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień

Absorpcja wody: min. 15s,

Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy

Wymiary: 70 cm x 140 cm

3520

2.
Ręcznik Hotelowy -  

mały, gładki

Skład: 100 % bawełna frotte,

Gramatura: min. 500 g/m2

Splot: pętelkowy krótki, gęsty,

Przędza: klasyczna

Kurczliwość: do 8%,

Obszycie: wzmocnione, podwójne,

Temperatura prania: 90°C 

Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień,

Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany 

barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny

Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień,

Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień

Absorpcja wody: min. 15s,

Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy

Wymiary: 50 cm x 100 cm

3670

3.

Hotelowy Dywanik 

Łazienkowy 

(tzw. stopki)

Skład: 100 % bawełna,

Gramatura: min. 650 g/m2

Splot: pętelkowy krótki, gęsty,

Przędza: klasyczna

Kurczliwość: do 8%,

Obszycie: wzmocnione, podwójne,

Temperatura prania: 90°C 

Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień,

Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany 

barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny

Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień,

Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień

Absorpcja wody: min. 15s,

Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy

Wymiary: 50 cm x 70 cm

w kolorze białym, 

wytłoczony wzór stopek 
2310

rozmiar S 125

rozmiar M 100

rozmiar L 95

rozmiar XL 205

w kolorze białym, 

wytłoczony napis: HOTEL

4.
Szlafrok  Hotelowy – 

gładki 

Skład: 100 % bawełna,

Gramatura: min. 400 g/m2

Splot: pętelkowy krótki, gęsty,

Przędza: klasyczna,

Kurczliwość: do 8%,

Obszycie: wzmocnione, podwójne,

Temperatura prania: 90°C

Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień,

Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany 

barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny,

Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień,

Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień

Absorpcja wody: min. 15s,

Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy

Kieszenie: dwie zewnętrzne

Szyty z kołnierzem

Pasek do przewiązywania: wykonany z jednego kawałka materiału, 

wzmocniony podwójnym obszyciem. Umieszczone po lewej stronie na wysokości 

klatki piersioweji logo Elbest Hotels (haft gęsty, estetycznie i precyzyjnie 

wykonany, niedopuszczalne wystające nitki, strona spodnia haftu wykończona 

estetycznie - dokładnie odcięty podkład haftu, haft odporny na częste pranie 

przemysłowe w temp. 90 stopni C, kolor haftu PANTONE 647 C). Logo musi 

zawierać wszystkie zależności, kolor, proporcje  i odległości zg. z projektem 

dostarczonym przez Zamawiającego. Wymiary loga: 8cmx8cm, logo bez ramki.                                                                                                                          

Rozmiar: S, M, L, XL

Kolor: biały

L.p.
Przedmiot Zamówienia 

(Asortyment)
Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*

Szacunkowa ilość (szt.) w okresie 24 

miesięcy**
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w kolorze czekoladowy 

brąz, gładkie
1300

w kolorze beżowym, 

gładkie
80

w kolorze jasnym, do 

uzgodnienia z 

Zamawiającym, bez 

wszywki z nazwą obiektu i 

daty produkcji

850

4. Świadectwo jakości wydane przez producenta tkaniny (dla Części A Przedmiotu Zamówienia),  kartę techniczną/ specyfikacje/ atesty/ inne 

dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych wymaganych parametrów tkaniny, określonych przez Zamawiającego w SOPZ.

 5. Wszywkę z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji, wykonaną w technice dowolnej (z wyjątkiem ręczników 70x140 w kolorze jasnym)

Wszywka winna być trwała, niestrzępiąca się, czytelna, odporna na ścieranie, pranie w wysokich temperaturach oraz  częste pranie przemysłowe.  

**Wartości podane zostały na potrzeby przeprowadzenia postępowania oraz obliczenia wartości szacunkowej zamówienia i mogą się różnić 

od faktycznej ilości asortymentu zamawianego podczas realizacji umowy.

3. Certyfikat: Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia oferty, w jęz. polskim),

1.
Ręcznik Hotelowy  - 

duży, gładki

Skład: 100 % bawełna frotte,

Gramatura: min. 500 g/m2 dla bieli, min. 450 g/m2 dla kolorów

Splot: pętelkowy krótki, gęsty,

Przędza: klasyczna

Kurczliwość: do 8%,

Obszycie: wzmocnione, podwójne,

Temperatura prania: min. 60°C

Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień,

Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany 

barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny,

Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień,

Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień

Absorpcja wody: min. 15s,

Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy

Wymiary: 70 cm x 140 cm

* Przedmiot Zamówienia  powinien posiadać:  

1. Wysoką jakość i estetykę wykonania, 

2. Prosto obszyte/równe krawędzie (nie mogą tworzyć się falbanki, ani marszczenia),

Szacunkowa ilość (szt.) w okresie 24 

miesięcy**

CZĘŚĆ D: Ręczniki hotelowe duże czekoladowy brąz i beż

Lp.
Przedmiot Zamówienia 

(Asortyment)
Opis Przedmiotu Zamówienia/ Minimalne wymagane parametry*
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