
ZAŁĄCZNIK NR 1 –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA
URZĄDZENIA

OPIS
WYMIARY

ZDJĘCIE
POGLĄDOWE

ILOŚĆSZER.
[mm]

GŁ.
[mm]

WYS.
[mm]

Stół 
dwukomorowy

komory umieszczone centralnie,
rant z tyłu

2200 600 850 1

Stół roboczy Rant z tyłu, pod spodem po 
lewej stronie rząd szuflad, po 
prawej półka

1000 600 850 1

Regał 
magazynowy

Pięciopółkowy, wykonany ze 
stali nierdzewnej, półki 
zamontowane na stałe

800 600 1800 1

Obieraczka do 
ziemniaków i 
twardych 
warzyw

Moc: 0,37 kW, zasilanie: 230 V, 
wyłącznik czasowy i 
elektrozawór, jednorazowy 
wsad: 2-4,5 kg, wykonanie: stal 
nierdzewna, tarcze i segmenty 
pokryte wytrzymałą korundową 
powierzchnią, wyposażenie: rura
odpływowa, zapasowy 
wtryskiwacz, stolik i separator 
obierzyn, talerz i segmenty 
ścierne do marchwi, stojak 1 kpl.

700 380 490 1

Stół 
jednokomorowy

Komora umieszczona z lewej 
strony, rant z tyłu i z lewej 
strony, pod spodem miejsce na 
chłodziarkę pod blatową 1800 600 850 1

Naświetlacz do 
jaj

Szufladowy, przeznaczony do 
powierzchniowego odkażania 
jaj, moc: 77 W, zasilanie 230 V, 
dezynfekcje zapewniają lampy 
emitujące dawkę 
promieniowania UV, w cyklu 
naświetlania ginie do 100 % 
bakterii salmonella, E-coli, 
ziarenkowców, laseczek 
tlenowych, pałeczek okrężnicy i 
grzybów z powierzchni skorupki,
czas naświetlania: 150 s.

360 530 245 1

Chłodziarka 
pod blatowa

Poj. całkowita 130l, w zestawie 
2 rusztowe półki, wymuszony 
wentylatorem obieg powietrza w 
komorze, elektroniczny 
termostat, drzwi z zamkiem, 
czynnik chłodniczy: R 134 A, 
zakres temperatury: 0 do +8°C 

600 590 850 1
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Regał 
magazynowy

Pięciopółkowy, wykonany ze 
stali nierdzewnej, zamontowane 
na stałe

1200 500 1800 2

Regał 
magazynowy

Pięciopółkowy, wykonany ze 
stali nierdzewnej, zamontowane 
na stałe

1000 500 1800 1

Chłodziarka do 
przechowywani
a próbek 
żywności

Pojemność całkowita 110 l, w 
komplecie 9 kaset (każda 
oznaczona) z 8 pojemnikami w 
każdej z nich, wbudowany 
zamek

470 535 820 1

Szafa 
chłodnicza

Pojemność 130l, z obudową ze 
stali szlachetnej malowanej, 
chłodzenie statyczne, zakres 
temperatury +2/+8°C, 
zewnętrzny tył oraz dół z 
ocynkowanej blachy, wnętrze z 
ABS, praca bezproblemowa do 
temp. otoczenia +33°C i 
wilgotności względnej powietrza 
60%, czynnik chłodzący: R134A,
możliwość zmiany otwierania 
drzwi, zamek w drzwiach 

600 600 1800 4

Zamrażarka 
skrzyniowa

Pojemność 239 dm3, zasilanie: 
V/Hz 220-240/50, moc 
zainstalowana: 110 W, zużycie 
energii w temp. 25°C bez 
otwierania 1,09 kWh/24h, 
czynnik chłodniczy: R134A, ilość
koszyków 1 szt., temperatura w 
komorze/termostat elektomech. 
nast. Fabrycznie -18 do -22°C, 
zakres temp. otoczenia przy 
wilgotności względnej 55 % 16 
do 32°C, system odszraniania 
automatyczny,  zdolność 
zamrażania 19kg/24h, 
utrzymanie temperatury przy 
braku zasilania 24h, 
sygnalizacja braku wymaganej 
temperatury

695 1010 840 1

Basen 
porządkowy

Rant z tyłu, komora głęboka na 
250 mm, wykonany ze stali 
nierdzewnej 500 500 600 1
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Szafka socjalna Dwuosobowa z przegrodą na 
rzeczy czyste i brudne, 
malowana proszkowo 800 500 1850 1

Szafka socjalna Jednoosobowa z przegrodą na 
rzeczy czyste i brudne , 
malowana proszkowo

400 500 1850 1

Stół roboczy Rant z tyłu i z lewej strony, pod 
spodem półka

1600 600 850 1

Stół 
dwukomorowy 
do zmywalni

Komory umieszczone centralnie,
po lewej stronie otwór na 
odpadki, po prawej stronie 
miejsce na zmywarkę 
podblatową, rant z tyłu

2200 600 850 1

Zmywarka 
podblatowa

Wysokość naczynia: 320 mm, 
wymiary kosza: 500x500 mm, 
czas trwania cyklu: 2-2,5 min, 
całośc wykonana ze stali 
nierdzewnej, w komplecie 
dozownik i komplet płynów

600 615 820 2

Regał ociekowy 3 półkowy, półki lekko pochylone

600 600 1400 1

Kuchnia
gazowa 4-
palnikowa na
podstawie z
półką

Kuchnia gazowa 4-palnikowa na
podstawie z półką, zasilanie: 
gaz propan-butan, moc: 25,0 
kW, rodzaje palników: 3 x 7,0 
kW + 1 x 4,0 kW, wykonanie ze 
stali nierdzewnej, żeliwne ruszty,
zawór bezpieczeństwa 
odcinający dopływ gazu w 
momencie zgaśnięcia płomienia,
przyłącze gazu 1/2"

800 700 850 2

Taboret
gazowy

moc: 9 kW, ruszt stalowy, 
wykonanie: stal nierdzewna, 
palnik 9 kW, (dwukoronowy), 
zabezpieczenie 
przeciwwypływowe, redukcja 
mocy palników do 1/3,
zasilanie: gaz propoan-butan, 
zawór odcinający dopływ gazu w
przypadku zgaśnięcia płomienia,
przyłącze gazu 1/2" 

580 580 380 2
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Patelnia
elektryczna

moc: 5,4 kW, zasilanie: 400 V, 
zakres temperatur: 50-275 °C, 
pojemność misy: 37,0 l, 
powierzchnia robocza: 0,25 m2, 
wykonanie ze stali nierdzewnej, 
wyposażenie w termostaty 
umożliwia smażenia w szerokim 
zakresie temperatur, wychył
misy: ręczny 

700 600 850 1

Bemar
elektryczny
z kranem

moc: 2 x 1,5 kW, zasilanie: 230 
V, pojemność: 2 x GN 1/1 200 
mm, ilość komór: 2, zakres 
temperatur: 30°C-90°C, 
wykonanie ze stali nierdzewnej z
tłoczoną wanną, wyposażenie w
wyłącznik sieciowy, kontrolkę 
pracy oraz termostat do regulacji
temperatury, dodatkowo kran 
spustowy

770 600 300 1

Bemar
elektryczny
z kranem

moc: 1,2 kW, zasilanie:
230 V, wykonanie ze stali 
nierdzewnej, wyposażony w
bezpiecznik zapobiegający 
przegrzaniu, regulacja
temperatury do 85°C, 
wyposażenie: włącznik,
termostat i lampkę kontrolną

590 340 242 1

Elektryczny
piec
konwekcyjno
parowy

4 blachy aluminiowe
429x345x(H)9 mm w zestawie, 
odległość między prowadnicami 
74 mm, ilość wentylatorów bez 
rewersu 1, termostat 
elektromechaniczny +50°C do 
+300°C, nawilżanie brak, model 
multifunkcyjny 8 opcji pieczenia, 
moc/napięcie 2,6 kW/230 V + 
podstawa pod piec.

850 880 865 1

Stół roboczy
ze zlewem

rant z tyłu, komora po lewej 
stronie, pod spodem szafka 
zamykana drzwiami 
przesuwnymi

1400 600 850 2

Basen
Jednokomoro-
wy

jedna komora o głębokości 
h=400mm, rant z tyłu

800 600 850 1

Zlew z
ociekaczem

jedna komora o głębokości 
h=400mm, rant z tyłu i z lewej 
strony, ociekacz z lewej strony 1000 600 850 1

Półka
ociekowa

2 półki perforowane 
zamocowane na stałe

700 600 1000 1

Stół roboczy rant z tyłu i prawej strony, pod 
spodem po lewej stronie półka 
po prawej rząd 3 szuflad na 
pojemniki

2200 600 850 1
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Stół roboczy rant z tyłu pod spodem półka

1200 500 850 2

Stół roboczy pod spodem półka, kółka 
skrętne średnica 125mm (2 z 
hamulcem) z tworzywa 
poliamidowego z bieżnikiem z 
elastycznej gumy

1000 600 850 2

Szafka
wisząca

zamykana drzwiami 
przesuwnymi, wewnątrz półka
zamontowana na stałe 1000 300 650 2

Półka
wisząca

podwójna, wykonana ze stali 
nierdzewnej

770 300 480 1

Szafa
przelotowa

Dzielona w połowie, w 
konfiguracji 2+2 (na górze dwie
półki i na dole dwie półki), drzwi 
przesuwne 1200 700 2000 1


