Nr sprawy: DZO.290.2.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ
Przedmiot zamówienia:

„Zakup i dostawa mebli, sprzętu oraz wyposażenia hotelu”
POŚCIEL, RĘCZNIKI, OBRUSY, ZASŁONY, FIRANY, KARNISZE
w ramach inwestycji pn.:Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania
istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek
szkoleniowo – rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul.
Tadeusza Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim - ETAP II – PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA HOTELU”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.

Wymagania ogólne:

Materiały wykończeniowe luźno zwisające – firany, zasłony - muszą spełniać wymagania
przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego,- o którym mówi § 258
oraz 260 Rozdz.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
W strefach pożarowych ZL I, ZL III i ZL V ( które dotyczą przedmiotowego obiektu) stosowanie do
wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego
są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Za łatwo zapalne uważa się materiały,
których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do
zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego
z kryteriów: 1) ti ≥ 4 s; 2) ts ≤ 30 s; 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki; 4) nie występują płonące
krople. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,
stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz
wykładzin podłogowych jest zabronione.
Wyroby powinny mieć stosowne atesty i spełniać obowiązujące normy.
Zakup i dostawa wyposażenia hotelowego: pościel, ręczniki, obrusy, zasłony, firany, karnisze
LP
1.

2.

Opis przedmiotu zamówienia
Kołdra całoroczna o wym. 140 x 200
• Wsypa: bawełna/ mikrofaza z pikowaniem i lamówką
• Wsad: odporny na zbijanie się, antybakteryjny, włókna ,poliestrowe typu
HOLLOW,
• Kolor: biały, ecru,
• Możliwość prania w temp. 60 stopni oraz suszenie w suszarce bębnowej
• Opakowanie dostawy: torba do bezpiecznego przechowywania
Poduszka
• Wymiar 50 x60 (cm)
• Wsypa: bawełna/ mikrofaza z lamówką
• Wsad: odporny na zbijanie się, antybakteryjny, kulki poliestrowe typu
AMBAL/HCS,
• Kolor: biały, ecru,
• Możliwość prania w temp. 60 stopni oraz suszenie w suszarce bębnowej
• Opakowanie dostawy: torba do bezpiecznego przechowywania

Ilość
80 sztuk

100 sztuk
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3.

Podkład higieniczny, antyalergiczny, pikowany na materac
• Mocowany za pomocą gumki,
• Wymiary 90 x 200 cm
• Skład tkaniny: bawełniano – poliestrowy,
• wypełnienie: poliester silikonowany termicznie skręcany, typu Hollow 100%,
• Temperatura prania 95 oC.

70 sztuk

4.

Poszwa
• Wymiary: 140 x 200 z zakładem hotelowym (ok.50 cm)
•
Materiał: bawełna 100% min gram.150 gr/m2
• Splot satynowo – atłasowy ( np. pasy), kolor biały
• Odporność na pranie w temp.90 stopni

150 sztuk

5.

Poszewka
• Wymiary: 50 x 60 (cm) z zakładem hotelowym
•
Materiał: bawełna 100% min gram.150 gr/m2
• Splot satynowo – atłasowy ( np. pasy), kolor biały
• Odporność na pranie w temp.90 stopni

150 sztuk

6.

Prześcieradło
• Na łóżko o wymiarach 90 x 200 z zakładem na materac o grubości 30 cm
• Materiał: bawełna 100% min gram.150 gr/m2
• kolor biały
• Odporność na pranie w temp.90 stopni

80 sztuk

7.

Prześcieradło z gumką na łóżko
• wymiarach 90 x 200 z zakładem na materac o grubości 30 cm
• Materiał: jersey min gram.150 gr/m2
• kolor biały
• Odporność na pranie w temp.90 stopni

70 sztuk

8.

Ręcznik frotte
• podwójna pętelka o wymiarach 50 x 100 (cm)
• 100 % bawełna, gramatura min. 400 g/m2,
• Obszycia: wzmocnione/ podwójny, mocny szew,
• Temperatura prania 95 stopni,
• Kolor biały – gładki.

130 sztuk

9.

Ręcznik frotte podwójna pętelka o wymiarach 70 x 140 (cm)
• 100 % bawełna, gramatura min. 400 g/m2,
• Obszycia: wzmocnione/podwójny, mocny szew,
• Temperatura prania 95 stopni
• Kolor biały – gładki.

130 sztuk

10.

Mata łazienkowa frotte niska, podwójna pętelka o wymiarach 50 x 70 (cm)
• 100 % bawełna, gramatura min. 600 g/m2,
• Obszycia: wzmocnione/ podwójny, mocny szew,
• Temperatura prania 95 stopni
• Kolor biały, z deseniem stopki

50 sztuk

11.

Obrus plamoodporny typu ( typu Satini /Teflon)
• O wymiarach 100 cm x100 cm
• O wymiarach 100 x140
• Kolor biały lub ecru

15 sztuk
15 sztuk
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12.

13.

14.

15.

Zasłona :
• Wymagania materiału – wymagania ogólne pkt. I str.1
• tkanina Blackout, trudnozapalna
• wyprodukowana z włókien trudnozapalnychpalnych (Trevira CS),
• szyta na taśmie marszczącej 5 cm,
• marszczenie zasłon 1:1.5,
• kolorystyka: błękitny, zielony jasny, żółty jasny
• wysoki współczynnik ścieralności dobrany w zależności od charakteru
pomieszczenia,
• wytrzymała i łatwa w konserwacji, możliwa do prania w niskich
temperaturach.
Podać cenę za mb materiału o szerokości 3 m
Podana ilość może ulec zmianie należy przeliczyć ilości na budowie
Firana - pokoje hotelowe
• Wymagania materiału– wymagania ogólne pkt. I str.1
• tkanina typu batyst- trudnozapalna,
• szyta na taśmie marszczącej 5 cm,
• marszczenie firan 1:2 ,
• kolor biały.
Podać cenę za mb materiału o szerokości 3 m
Podana ilość może ulec zmianie należy przeliczyć ilości na budowie
Firana - Kondygnacja I (restauracja + pokój odpoczynku)
• Wymagania materiału– wymagania ogólne pkt. I str.1
• tkanina typu batyst- trudnozapalna,
• wysokość pomieszczeń od sufitu do podłogi 255 cm,
• Ilość witryn do przysłonięcia 4 sztuk, każde o szerokości 178 cm ( nie
uwzględniono naddatku na marszczenie).
Karnisz rurowy metalowy ścienny podwójny
Długość rurki 180 cm
• podać cenę za mb
ilość metrów bieżących może ulec zmianie, potrzebne będzie przeliczenie na
budowie

Wysokość ok. 3 m
Dł. 300 mb
- wyliczenia
szacunkowe

Wysokość ok. 3 m
Dł. 300 mb
- wyliczenia
szacunkowe

4 szt.

Ilość 59 sztuk

16.

Karnisz rurowy metalowy ścienny pojedynczy
Długość rurki 2 m

Ilość sztuk 4

17.

Podajnik na papier
• Kolor biały
• Mocowany do ściany
Wymiary: 258 x 267x 117 mm
Tolerancja wymiarów -/+ 20%
Zdjęcie poglądowe
Dozownik mydła w płynie
• Kolor biały
• Mocowany do ściany
Wymiary: 90x 208x100 mm
Tolerancja wymiarów -/+ 20%
Zdjęcie poglądowe

27 szt.

Kosz na śmieci pedałowy
• Stal szczotkowana
• 5l
Zdjęcie poglądowe

27 szt.

18.

19.

27 szt.
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20.

Szczotka do WC mocowana do ściany
• Obudowa stal szczotkowana
Zdjęcie poglądowe

27 szt.

21.

Podajnik na papier
• Kolor grafit mat
• Mocowany do ściany
• Wymiary: 258 x 267x 117 mm
Tolerancja wymiarów -/+ 20%
Zdjęcie i wymiary poglądowe
Dozownik mydła w płynie
• Kolor grafit mat
• Mocowany do ściany
• Wymiary: 90x 208x100 mm
Tolerancja wymiarów -/+ 20%
Zdjęcie i wymiary poglądowe

4 szt.

23.

Kosz na śmieci pedałowy
• Metalowy
• Kolor grafit mat
• 5l
Zdjęcie poglądowe

4 szt.

24.

Szczotka do WC
• Obudowa metalowa grafit mat
• Mocowanie do ściany
Zdjęcie poglądowe

4 szt.

22.

4 szt.

Wymiary okien ( jako przeszklonej powierzchni) oraz wysokości pomieszczeń pokoi hotelowych oraz
restauracyjnych na każdej kondygnacji , którą należy uwzględnić do określenia ilości materiału na
zasłony i firany:
Specyfikacja okien, w których należy przewidzieć firanę i zasłonę:
1) Kondygnacja IV - firana i zasłona – pozycja 13 tabeli
•
wysokość pomieszczeń od sufitu do podłogi 275 cm,
•
Ilość okien do przysłonięcia 18 sztuk, każde o szerokości 103 cm
(nie uwzględniono naddatku na marszczenie).
2) Kondygnacja III - firana i zasłona - pozycja 13 tabeli
•
wysokość pomieszczeń od sufitu do podłogi 313 cm,
•
Ilość okien do przysłonięcia 17 sztuk każde o szerokości 114 cm
(nie uwzględniono naddatku na marszczenie).
3) Kondygnacja II - firana i zasłona - pozycja 13 tabeli
•
wysokość pomieszczeń od sufitu do podłogi 307 cm,
•
Ilość okien do przysłonięcia 17 sztuk każde o szerokości 114 cm
(nie uwzględniono naddatku na marszczenie)
4) Kondygnacja I - firana– restauracja i pokój wypoczynku – pozycja 14 tabeli
•
wysokość pomieszczeń od sufitu do podłogi 255 cm,
•
Ilość okien do przysłonięcia 4 sztuki każde o szerokości 178 cm
(nie uwzględniono naddatku na marszczenie)
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