
 

Projekt „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

Lp. Nazwa wyposażenia Jednostka 
miary 

Ilość Pozycja SBP 
Typ/model                     

i nazwa 
producenta* 

1. 
Półka wisząca  
Półka wisząca podwójna wykonana ze stali nierdzewnej,                           
o szerokości 1000 mm, głębokość 400 mm, wysokość 390 mm 

sztuka 4 79 
 

2. 

Stół z basenem 
STÓŁ Z SZAFKĄ Z KOMORAMI BASENOWYMI  
Stół z szafką ze wspawanymi na gładko komorami basenowymi                
o wymiarach komór (komora pierwsza po stronie lewej) 600 x 570 x 
h=350 mm, (komora druga) 400 x 570 x h=350 mm 
Baterie i syfony dostarczone w zestawie,  
do komory „dużej” bateria umieszczona w lewym narożniku mebla 
(typ baterii – bateria sztorcowa gastronomiczna z prysznicem                     
i wylewką, wyposażona w zawór, mieszania wody/ mocowanie                
do blatu i ściany); do komory „małej” bateria umieszczona 
centralnie względem komory (typ baterii – bateria gastronomiczna,   
z giętkim kranem, o wysokości 40 cm/mocowanie do blatu)   
Komory basenów wyposażone w syfon fi70 oraz korek przelewowy 
o wysokości 25 cm 
Szafka mebla wyposażona jest w wewnętrzną regulowaną półkę, 
szafka wyposażona w zamek drzwiowy  
Mebel wyposażony w rant tylni  h=10cm 
Całość mebla wykonana ze stali nierdzewnej   
Blat nakrywkowy grubości 4 cm 
Nogi stołu: profil zamknięty kwadrat 40 x 40 mm, wyposażony               
w stopki regulacyjne/do 2cm   
Wymiar zewnętrzny 2200 x 700 x h=850 mm 

sztuka 1 80 

 



 

Projekt „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

3.  

Szafka wisząca z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej 
Szafka wisząca o wysokości 600 mm wykonana ze stali 
nierdzewnej; szerokość szafki 1000 mm, głębokość 400 mm; półka 
przestawna, maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2 

sztuka 10 106 

 

4. 

Stół z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej  
Stół wyposażony jest w wbudowane 2 komory szufladowe                  
z prowadnicami ze stali nierdzewnej z pełnym wysuwem                    
i dopuszczalnym obciążeniem do 30 kg na szufladę 
Komory szuflad przystosowane do standardu GN 1/1  
Każda z komór szuflad wyposażona  w zamek z kompletem kluczy, 
komory umieszczone po lewej stronie stołu, nie przelotowe. 
Stół szafka przelotowa, wyposażona w drzwi suwane                      
oraz zamek z każdej ze stron drzwi 
Szafka wyposażona w wewnętrzną przestawną półkę   
Całość mebla wykonana ze stali nierdzewnej, w jednym elemencie   
Stół bez rantów    
Blat nakrywkowy grubości 4 cm 
Nogi stołu: profil zamknięty kwadrat 40 x 40 mm, wyposażony            
w stopki regulacyjne/do 2cm   
Wymiar całkowity modułu kuchennego: 2000 x 800 x 850 mm 

sztuka 8 107 

 

5. 
Stół z drzwiami skrzydłowymi ze stali nierdzewnej 
Ilość drzwi: 2, w środku przestawna półka, wysokość 850 mm, 
głębokość 600 mm, szerokość 1000 mm 

sztuka 6 108 
 

6. 

Regały magazynowe  
Ze stali nierdzewnej, wykonany z profilu 30x30 mm, nogi łączone 
do półek za pomocą śrub, maksymalne obciążenie na półkę 70 
kg/m2; wysokość 1800 mm; głębokość 500 mm, szerokość 1000 
mm. 

• regał magazynowy półki pełne – 10 sztuk, 
• regał magazynowy półki perforowane – 10 sztuk 

sztuka 20 112 

 

7. Kuchnia ceramiczna sztuka 6 132  
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Płyta ceramiczna o wymiarach 550 x 470mm; cztery pola grzewcze 
o mocach 2 x 1,2 kW oraz 2 x 2,1 kW; sześciostopniowa regulacja 
mocy; solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej (CrNi 18/10 AISI 
304); zaokrąglenie rogów dla łatwego utrzymania czystości; łączenie 
modułów za pomocą listew kryjących; ergonomiczna budowa 
pokrętła z masywnym gwieździstym uchwytem umożliwia łatwą              
i precyzyjną obsługę, nawet z zabrudzonymi rękami; przy 
konstrukcji wszystkich modułów zadbano o wyeliminowanie 
wszystkich ostrych krawędzi. Zapewnia to łatwe czyszczenie 
wszystkich powierzchni roboczych; 
Wymiary: 600 x 600 x 280 mm 
Zasilanie: 400V/3N/50Hz 
Moc 6,6 kW 

8. 

Podstawy pod kuchnie z szafkami  
podstawa szafkowa zamknięta 
dolna część podstawy  na cokole  
Frontowa część cokołu z możliwością demontażu w celu kontroli 
stanu jakościowego przewodu zasilającego 400V  
Wewnątrz w podstawie wbudowany tunel techniczny przystosowany 
do podpięcia przewodów zasilających do listwy technicznej  
Wewnątrz w tunelu skrzynka z bezpiecznikami 3N + PE/ 
zabezpieczenie różnicowo prądowe do każdej z kuchni osobno 
Wbudowany, nie wystający poza zarys blatu nakrywkowego              
 i zamocowany w tunel od strony obsługi wyłącznik główny 
stanowiska pracy typu „ hebel”  
Otwór techniczny niezbędny do przeprowadzenia w osłonie 
ochronnej przewodu zasilającego do kuchni umiejscowionej          
na blacie górnym nakrywkowym 
Kuchnia przymocowana do podstawy za pomocą 4 śrub 
montowanych zamiast nóg  
Podstawa zabudowana z trzech stron (bez frontu), wymagana 
zabudowa tylna i boczna – na gładko (bez elementów odstających 

sztuka 6 133 
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poza obrys blatu nakrywkowego górnego) 
Całość mebla wykonana ze stali nierdzewnej,  podstawa bez rantów  
Blat nakrywkowy grubości 4 cm 
Nogi podstawy: profil zamknięty kwadrat 40 x 40 mm, wyposażony 
w stopki regulacyjne/do 2cm   
Wymiar zewnętrzny 600 x 600 x h=535 mm  
wymiar całkowity modułu kuchennego:  1800 x 600 x 850 mm 

9. 

Zlewozmywak  

STÓŁ SZAFKA OTWARTA  Z KOMORĄ 
ZLEWOZMYWAKOWĄ 40 x 40 cm 
Stół roboczy z wspawaną na gładko komorą zlewozmywakową 
wyposażoną w baterię mocowaną do blatu z możliwością mieszania 
temperatury wody 
Stół wyposażony jest w wbudowane 2 komory szufladowe                       
z prowadnicami ze stali nierdzewnej z pełnym wysuwem                            
i dopuszczalnym obciążeniem do 30 kg na szufladę 
Komory szuflad przystosowane do standardu GN 1/1  
Każda z komór szuflad wyposażona  w zamek z kompletem kluczy 
Wewnątrz w szafce wbudowany tunel techniczny przystosowany            
do podpięcia przewodów kanalizacyjnych i przyłączy wody 
czerpalnej 
Tunel technologiczny wyposażony w kanał rewizyjny zamykany 
osłoną  
Podstawa zabudowana z trzech stron (bez frontu), wymagana 
zabudowa tylna i boczna – na gładko (bez elementów odstających 
poza obrys blatu nakrywkowego górnego) 
Całość mebla wykonana ze stali nierdzewnej   
Stół zespawany z podstawą, tworząc jedną zabudowę ułatwiającą 
utrzymanie w czystości,  
Stół bez rantów    
Blat nakrywkowy grubości 4 cm 

sztuka 6 134 
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Nogi stołu: profil zamknięty kwadrat 40 x 40 mm, wyposażony               
w stopki regulacyjne / do 2cm   
Wymiar zewnętrzny 1200 x 600 x h=850 mm 
Wymiar całkowity modułu kuchennego: 1800 x 600 x 850 mm 

10. 

Umywalka do mycia rąk 
Zabudowana wisząca     
umywalka wisząca z otworem pod baterie 
w skład kompletu wchodzą: umywalka, bateria z wylewką, 
kompletny syfon  
umywalka z rantem tylnym wysokości h = 4cm 
Całość mebla wykonana ze stali nierdzewnej.  
Wymiar zewnętrzny 400 x 410 x 240 mm 

sztuka 1 135 

 

11. 

Suszarka do rąk – w obudowie ze stali szczotkowanej , trwała 
obudowa, montowana na ścianie, obrotowa „lufa” – można 
skierować strumień powietrza w dowolnym kierunku, 
bezobsługowa, niewymagająca konserwacji, czujnik podczerwieni, 
poziom hałasu ok. 60dB, moc 2300 w, czas suszenia 15 s. wymiary 
ok.25-30 cmx 25 cm 

sztuka 1 136 

 

12. 

Półka ociekowa 
Półka wisząca perforowana – ociekowa     
półka wisząca mocowana za pomocą wsporników technicznych 
Ilość miejsc podporowych – 3 
Półka z rantem tylnym wysokości h = 4cm 
Całość mebla wykonana ze stali nierdzewnej  
Wymiar zewnętrzny 1700 x 400 mm 

sztuka 1 142 

 

13. 

Okap z wyciągiem  
Okap centralny skrzyniowy wyposażony w stalowe łapacze tłuszczu 
i oświetlenie halogenowe  
okap wyposażony w 3 króćce przyłączeniowe  
Okap podzielony na 3 strefy robocze o wymiarze 1600 x 1600 mm, 
tworzące po montażu całość mebla. Każda ze stref wyposażona               

sztuka 1 143 
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w oddzielny segment oświetlenia halogenowego, z włącznikiem            
po obu stronach strefy. 
Łączna ilość przełączników oświetlenia w okapie 6 szt.                 
(po trzy z każdej ze stron). Oświetlenie każdej ze stref musi działać 
niezależnie. W okapie musi być zastosowane oświetlenie 
niskonapięciowe.   
Łapacze tłuszczu podzielone na elementy – w ułatwień 
konserwacyjnych  
Całość mebla wykonana ze stali nierdzewnej 
Wymiar zewnętrzny 4800 x 1600 x h=350 mm 

14. 

Blaty robocze z półką 
wykonane ze stali nierdzewnej, spawane, blat wzmocniony płytą 
laminowaną, z jedną półką, wysokość 850 mm, szerokość 1000 mm, 
głębokość 600 mm 

sztuka 6 144 

 

15. 

Piec konwekcyjno – parowy wraz z okapem 
gorące powietrze 30-300°C; funkcja kombi – gorące  powietrze/para 
50-300°C; funkcja gotowania – gotowanie w parze 99-130°C; 
automatyczny przedgrzew; automatyczne chłodzenie; bio-gotowanie 
30-98°C; książka kucharska 1000 programów po 20 kroków; 
regeneracja; Autoklima – kontrola nasycenia pary; automatyczny 
start; manualne nawilżanie; EASY COOKING – łatwe gotowanie; 
ACM – system  automatycznego zarządzania pojemnością; 
pieczenie nocne; pieczenie niskotemperaturowe; Delta T pieczenie, 
gotowanie; system Cook&Hold; system bankietowy; funkcja Learn;                
5 prędkości wentylatora; taktowanie wentylatora; dwukierunkowe 
obroty wentylatora; Quick View – szybki  podgląd programu; 
VISION AGENT – wirtualny pomocnik; 4 - punktowa sonda 
termiczna; VISION TOUCH – dotykowy, kolorowy panel sterujący; 
timer półek – sygnalizacja  zakończenia obróbki termicznej; klapka 
do usuwania nadmiaru pary; rekuperator; specjalna izolacja komory 
gotowania; chemicznie wytrawiana komora gotowania; WSS – 
system kontrolujący i zapobiegający niepotrzebnemu zużyciu wody; 

sztuka 1 145 
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FAN STOP – szybkie zatrzymanie wentylatora po otwarciu drzwi; 
SDS – system serwisowo – diagnostyczny; łącze USB; łącze LAN – 
możliwość przyłączenia do sieci (komunikacja przez przeglądarkę 
internetową); zaokrąglona, podwójna szyba drzwi – ochrona przed 
wysoką temperaturą; ACTIVE CLEANING – mycie automatyczne; 
wbudowany prysznic – łatwe czyszczenie komory pieca (nie używa 
zmiękczonej wody); system HACCP, poprzeczne ułożenie 
prowadnic, 11 prowadnic na pojemniki GN 1/1,  
wymiary: 933 x 863 x 786 mm 
zasilanie: 400V/3N/50Hz 
Moc: 10,2kW 
 
OKAP PRZYŚCIENNY SKOŚNY - WYPOSAŻONY w stalowe 
łapacze tłuszczu   
okap wyposażony w KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY  
Łapacze tłuszczu podzielone na elementy  
Całość mebla wykonana ze stali nierdzewnej 
Wymiar zewnętrzny 1000 mm x1200 mm x h=350 mm 

16. 

Chłodnia 
Szafa chłodnicza o pojemności 1300 l, wyposażona w elektroniczny 
sterownik z wyświetlaczem temperatury, automatyczne 
odszranianie, filtr przeciwpyłowy, regulowane nóżki ze stali 
nierdzewnej, samo domykające się drzwi z zamkiem na klucz, 
profilowany uchwyt otwierania drzwi, obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej, w komplecie 8 półek, wymiary: wysokość ok. 2000 
mm, głębokość ok. 845 mm, szerokość ok. 1340 mm, napięcie 230 
V, gwarancja min. 24 miesiące 

sztuka 1 113 

 

 
 
 


