
Moc Nap.

[kW] [V]

1
wyciskarka do cytrusów; wydajność nie mniej niż 

20l/h; 3 nakładki; 
1

od 200 

do 250

od 300 

do 350

od 450 

do 500

 nie 

więcej niż 

0,3

230

2

warnik do gorącej wody z termostatem, ociekaczem i 

niekapiącym kranikiem; wydajność nie mniej niż 

18l/h; wykonanie - stal nierdzewna; podłączenie do 

wodociągu 3/4"; dwukomorowy system 

podgrzewania wody; automatyczną kontrola 

poziomu wody

1
od 200 

do 250

od 350-

400

od 400 

do 450

 nie 

więcej niż 

3,00

230

3

chłodziarka do zabudowy pod blat z

wymuszonym obiegiem powietrza; poj. nie mniej niż 

130l; 3 półki w komplecie; zakres temperatury 0 -

+10 st.C; obudowa ze stali szlachetnej;

1 600 600 850
nie więcej 

niż 1,00
230

4

zamrażarka do zabudowy pod blat z

wymuszonym obiegiem powietrza; poj. Nie mniej 

niż 130l; 3 półki w komplecie; zakres temperatury 0 -

+10 st.C; obudowa ze stali szlachetnej;

1 600 600 850

nie 

więcej 

niż 0,2

230

5

podblatowa kostkarka do lodu, wydajność nie mniej 

niż 37kg/24h; poj. komora na lód - 16kg; kostka - 

17g; chłodz. Powietrzem

1 497 592 797

 nie 

więcej 

niż 0,5

230

6
Kruszarka do lodu elektryczna, wydajność nie mniej 

niż 13,6kG/h
1

od 150 

do 200

od 200 

do250

od 350 

do 400

 nie 

więcej 

niż 0,1

230

7

sekcja kawowa ze stali nierdzewnej, z miejscem na 

szafę chłodniczą, szufladę na fusy, odbijakiem i 

pojemnikiem na odpadki; otwór przelotowy na 

media; umywalka ***

1 1500 620 900

8
szafa przelotowa 2-poziomowa z drzwiami 

suwanymi; po jednej półce na poziom ***
1 1000 600 2000

9

Zmywarka kapturowa z koszem 500x500;

pojemność zbiornika 35l, system VarioPower

dopasowuje moc zmywania do rodzaju naczyń

i ich stopnia zabrudzenia, eliptyczne pola

zmywania z wbudowanymi dyszami myjącymi i

dyszami płukania, system filtracji 

pełnostrumieniowej,

system Mediamat, zużycie

wody na cykl nie więcej niż 2,4 l, czujnik 

zabrudzenia wody, aktywny system zarządzania 

energią. Ekran

dotykowy, program samoczyszczenia i

odkamieniania, sygnalizacja braku płynów.

1 635 750 1,995

nie 

wiecej 

niż 11

400

10 stół ze zlewem i półką *** 1 1230 700 850

11
cedzak, otwory 4mm wykonany ze stali nierdzewnej 

***
1 1200 700 850

12
bateria zlewozmywakowa, stojąca ze 

spryskiwaczem; 
1

Dane instałacyjne 

/jednostka/

Szer. Głęb. Wys.

Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA ORAZ SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

nr
Nazwa urządzenia wraz z parametrami 

technicznymi
Ilosć sztuk

Wymiary (mm)
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13 półka wisząca przestawna, 2 poziomy *** 1 1200 300 700

14

okap nawiewno-wyciągowy przyścienny z łapaczami 

tłuszczu, oświetlenie fluorescencyjne wbudowane; 4 

króćce; strumień indukcujny i kompensacyjny ***

1 2500 1200 550 230

15

Piec konwekcyjno-parowy; 6 półek,

złącze USB, programowanie 100 programów

przyrządzania do 6 kroków każdy, 5

programowanych prędkości pracy

wentylatora, funkcja cool-down do szybkiego

schładzania komory; generator pary,

automatyczny spryskiwacz ręczny, materiał

wewnętrzny i zewnętrzny stal szlachetna DIN

1.4301, wzdłużny układ prowadnic, system

rozprowadzania powietrza w komorze;

system diagnostyczny; funkcja odkamieniania.

1 847 771 782

nie 

więcej 

niż 11

400

16 podstawa pod piec konwekcyjno-parowy 1

17

Płyta grillowa ryflowana elektryczna, na

podstawie szafkowej otwartej. Zakres pracy do 

300#C

1 400 700 850

nie 

więcej 

niż 4

400

18
frytownica elektryczna z kranem spustowym, 

nastawna; minimum 8l; 
1

od 250 

do 300

od 550 

do 600

od 400 

do 450

 nie 

więcej 

niż 4

230

19
Kuchnia elektryczna 4-o płytowa na

podstawie szafkowej otwartej
1 800 700 850

nie 

więcej 

niż 11

400

20

stół chłodniczy z wykończeniem 'wyspowym' ze stali 

nierdzewnej, 3 komory po minimum 110l, 

przystosowane do poj. GN 1/1; zawiasy z 

samodomykaczami; agregat przystosowany w temp. 

do +43 st.C i wilgot. powietrza do 60% ***

1 1825 700 850

 nie 

więcej 

niż  0,5

230

21

zamrażarka do zabudowy pod blat elektroniczny 

wyświetlacz, poj. nie mniej niż 130l; 3 kosze;

zakres: -10 - -25 st.C; obudowa ze stali

Szlachetnej;

1 600 600 850

nie 

więcej 

niż 0,5

230

22 Stół z basenem, komora *** 1 1000 700 850

23
bateria zlewozmywakowa, stojąca ze 

spryskiwaczem; 
1

24 stół z dwoma zlewami, szafką i półką *** 1 2100 700 850

25 stanowisko neutralne *** 1 350 700 900

26
stół z miejscem na szafę chłodniczą/mrożniczą  i 

półką ***
1 1200 700 900

27 umywalka do rąk z maskownicą 1 400 400 200

28
regał 4-półkowy z powłoką antybakteryjną Microban 

***
1 1530 460 1880

29 szafka wisząca z drzwiami suwanymi 1 1200 300 600

30 Stół do pracy z półką jezdny *** 1 1200 600 900

31

pakowaczka próżniowa z zaczepem zamykającym; 

listwa zgrzewająca 250 mm, pompa 8 m³/h; 

sterowanie elektroniczne

1 325 515 300
nie więcej 

niż 0,5
230

32

szafa chłodnicza z chłodzeniem powietrzem 

obiegowym; z wymuszonym obiegiem

powietrza; poj. nie mniej niż 350l; 3 półki w 

komplecie; zakres 0 do +10 st.C; obudowa ze stali

Nierdzewnej,

1 600 600 1850

 nie 

więcej niż 

0,5

230

33

zamrażarka do zabudowy pod blat elektroniczny 

wyświetlacz, poj. 130 l; 3- kosze; zakres: -10 - -25 

st.C; obudowa ze stali szlachetnej; 

1 600 600 850
nie więcej 

niż 0,5
230
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34

chłodziarka do zabudowy pod blat z

wymuszonym obiegiem powietrza; pojemność nie 

mniej niż  130l; 3 półki w komplecie; zakres 

temperatury 0 - +10 st.C; obudowa ze stali 

szlachetnej;

1 600 600 830
nie więcej 

niż 0,5
230

35 Krajalnica do wędlin i chleba. 1

36 stół z miejscem na 2 szafy chłodnicze/mrożnicze *** 1 1300 620 900

37 stół ze zlewem i półką *** 1 1200 700 900

38 szafka wisząca z drzwiami suwanymi *** 1 800 300 600

39

szafa porządkowa z umywalką; otwory 

wentylacyjne; przestawna półka na środki czystości 

***

1 500 500 2000

 *** Wszystkie meble technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304; płyty wierzchnie wykonane z blachy o 

grubości #1,25mm; płyty podbite płytą wiórową laminowaną, wodoodporną, stanowiącą wygłuszenie; płyty wierzchnie 

wyposażone w kapinos; krawędzie tylne (ranty) - 100 mm.
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