
załącznik nr 3

opis przedmiotu zamówienia

1.    Wyposażenie, które stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art.3 rozporządzenia (WE) nr

1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego

dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG(Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str.4 oraz Dz.

Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str.14) oraz:

1)      posiadać deklarację CE;

2)      być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

3)      posiadać dołączone niezbędne  instrukcje i materiały dotyczące  użytkowania  

sporządzone w języku polskim;

4)      posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta  lub dostawcę nie 

krótszy niż 2 lata

Wyposażenie, które nie stanowi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z

żywnością musi spełniać wymagania , o których mowa w punkcie 2-4.

cena jednostkowa nie może przekraczaqć 10 000 zł brutto

1 Obieraczka do ziemniaków 8-10 kg z płuczką

Obieraczka do warzyw twardych z komorą wstępnego mycia warzyw - „płuczką”, eliminujący konieczność 

ręcznego mycia wsadu przed obieraniem, co usprawnia i przyspiesza pracę. Wykonana ze stali nierdzewnej, 

korundowe tarcze i segmenty ścierne . Jednorazowy wsad min. 8 kg.

2
Dedykowany separator obierzyn podwójny do 

obieraczki
Separator obierzyn wykonany ze stali nierdzewnej, dedykowany do obieraczki.

3

Mikser zanurzeniowy ręczny, długość ramienia 

miksującego min.450 mm z płynną regulacją 

prędkości, dostosowany do garnków 100 L

Mikser zanurzeniowy ręczny, długość ramienia miksującego min. 450 mm z płynną regulacją prędkości, 

dostosowany do garnków 100 L, dzwon ze stali nierdzewnej, moc min. 0,4 kW.

4
Uchwyt garnkowy do miksera ręcznego, 

pozwalający miksowanie bez trzymania miksera
Uchwyt garnkowy do miksera ręcznego, pozwalający miksowanie bez trzymania miksera

l.p. rodzaj wyposażenia



5

Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej GN 2/1 z 

agregatem tropic w wersji monoblock, izolacja min. 

50 mm

Szafa chłodnicza  wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz. Sterowanie cyfrowe z 

wyświetlaczem temperatury. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +40°C. Obieg powietrza 

wymuszony za pomocą wentylatora. Monoblok chłodniczy. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających 

w czasie rozmrażania (odparowanie). Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy. Izolacja poliuretanowa 

min. 50 mm. . Przestrzeń robocza przystosowana do pojemników/rusztów GN1/1lub GN2/1.. Bezdotykowy 

wyłącznik wentylatora chłodnicy po otwarciu drzwi. Drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem .  Nogi 

regulowane, nierdzewne. Maksymalny załadunek: min. 150 kg. Temperatura wnętrza od +1 do +10°C. 

Pojemność: min. 590 l. Wyposażenie: min. 3 ruszty metalowe, plastyfikowane GN2/1, min. 3 komplety 

prowadnic (pasujące zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN), zamek.

6
Szatkownica do warzyw o wydajności maksymalnej 

300- 500 kg/h, 

Szatkownica do warzyw o wydajności maksymalnej 300- 500 kg/h, Elementy szatkownicy mające 

bezpośredni kontakt z rozdrabnianą żywnością wykonane ze stali  nierdzewnej, moc min. 550 W

7

Zestaw tarcz do szatkownicy zawierający :plastry 

2mm, plastry 5mm, wiórki 1,5mm,

słupki 2x10mm, zestaw do kostki 10x10x10mm lub 

o zbliżonych parametrach

Zestaw tarcz do szatkownicy zawierający :plastry 2mm, plastry 5mm, wiórki 1,5mm,

słupki 2x10mm, zestaw do kostki 10x10x10mm  lub o zbliżonych parametrach

8
Uchwyt ścienny na minimum 4 tarcze do 

szatkownicy
Uchwyt ścienny na minimum4 tarcze do szatkownicy

9
Wilk do mięsa z UNGEREM 3-elementowym, 

zasilanie 400V, , bieg wsteczny 

  Taca załadowcza , obudowa ślimaka i ślimak wykonane ze stali nierdzewnej,  System rozdrabniający - Unger 

min. trzy elementowy, składający się z 2 sitek (szarpak oraz sito z otworami o średnicy 6mm) oraz nożyka 

tnącego dwustronnego, wykonane są ze stali nierdzewnej. Zasilanie 400V, moc min. 1100W,wydajność od 

250 kg,h, obroty prawe/lewe

10 Regał 4 półkowy
Regał 4 półkowy wykonany z materiału odpornego na korozję  Wymiar (dł., szer., wys.)1265-1300x385-

400x1750-1800 mm. 

11

Stół załadowczy 2 komorowy dostosowany do 

zmywarki kapturowej wymiar 1800x760x850, stal 

AISI 304

Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne  AISI 304. Konstrukcja 

wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm, 

usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie 

zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia. Komory wykonane technologią 

tłoczenia o wym.: 500x400x250 mm. Dno komory wyprofilowane w taki sposób, aby zapewnić całkowite 

odprowadzenie wody.  Szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15 mm 

od wymiaru bazowego 850 mm.  Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. 

W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym 

zabezpieczone. Płyta robocza z obniżoną częścią o szerokości min. 510 mm zapewnia prawidłowy przesuw 

koszy do zmywarek o wym. 500x500 mm. Szkielet stołu wyposażony we wsporniki na kosze. Stół wyposażony 

w kołnierz ochronny z blachy o wysokości 150 - 200 mm. Płyta od strony zmywarki zakończona specjalnym 

zaczepem do współpracy ze zmywarką kapturową,. Stół ze wzmocnieniem do montażu baterii sztorcowej. 

Wymiar 1800x760x850 mm

12
Bateria sztorcowa ze spryskiwaczem i wylewką do 

stołu załadowczego zmywarki

Bateria dwukolumnowa, sztorcowa z wylewką i spryskiwaczem, wykonana z chromowanego mosiądzu. 

Nierdzewny przewód o długości 1000 mm. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI304. Uchwyt ścienny. Uchwyt 

spryskiwacza. Wężyki przyłączeniowe GW 3/4” x GW 3/8”, długość 800 mm. Obrotowa wylewka. Rozstaw 

155 mm. Otwór pod baterię: 27 mm.



13
Stół wyładowczy dostosowany do zmywarki 

kapturowej, wymiar 1800x760x850, stal AISI 304

Materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne  AISI 304. Konstrukcja 

wyrobu spawano – zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,5 mm, 

usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Kształt usztywnień uniemożliwia zaleganie 

zanieczyszczeń a ich umiejscowienie zapewnia dostęp do czyszczenia.  Szkielet wyposażony w nogi 

regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15 mm od wymiaru bazowego 850 mm.  Wyrób wyposażony 

w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. W płytach zabrania się stosowania na wypełnienia 

materiałów chłonących wilgoć, nawet jeśli są przed tym zabezpieczone. Płyta robocza z obniżoną częścią o 

szerokości min. 510 mm zapewnia prawidłowy przesuw koszy do zmywarek o wym. 500x500 mm. Stół na 2 

nogach. Stół wyposażony w kołnierz ochronny z blachy o wysokości 150 - 200 mm. Płyta zakończona 

specjalnym zaczepem do współpracy ze zmywarką kapturową. Wymiar 1800x760x850 mm

14
Zmiękczacz automatyczny do wody do zmywarki z 

głowicą automatyczną objętościową opóźnioną

Zmiękczacz automatyczny do wody z głowicą automatyczną objętościową opóźnioną, złoże min. 6,5 L, 

zbiornik na sól min. 15 kg, minimalna ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy twardości wody 

ogólnej 10 GH 1950 L

15

Zmiękczacz automatyczny do wody do płaszczów 

kotłów warzelnych z głowicą automatyczną 

objętościową opóźnioną,

Zmiękczacz automatyczny do wody do płaszczów kotłów warzelnych i pieca konwekcyjno-parowego  z 

głowicą automatyczną objętościową opóźnioną, złoże min. 12 L, zbiornik na sól min 38 kg, minimalna ilość 

uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy twardości wody ogólnej 10 GH 3600 L, urządzenie 

wyposażone w mieszacz wody
16 Widelec stołowy Widelec stołowy stal 18/10 dł. min.190 mm, gr. min. 2,2 mm

17 Łyżka obiadowa Łyżka obiadowa stal 18/10 dł. min. 190 mm, gr. min. 2,2 mm

18 Nóż obiadowy Nóż obiadowy stal 18/10 dł. min.  210 mm, 

19

Umywalka wysoka z pełną maskownicą, wymiar 

(dł., szer., wys.)400-580x385-400x250-400 mm, stal 

AISI 304

Materiał użyty do konstrukcji to blacha nierdzewna AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. 

Komora wykonana technologią tłoczenia o głębokości100-150 mm. Otwór spustowy komory tłoczonej 

wykonany jest po środku. Umywalka wyposażona w przycisk kolanowy oraz baterię jednokolumnową. Bez 

tylnej ściany. Maskownica o wysokości min. 250-400 mm, rant tylny min.130 mm.

20
Pojemnik na odpady jezdny 70 L, wymiar Ø465-

500x600-605 mm, stal AISI 304

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Pojemnik wyposażony w pokrywę zdejmowaną z uchwytem i 

możliwością zawieszania jej na walcu pojemnika.  Połączenie walca z dennicą wyspawane (nie dopuszcza się 

połączeń lutowanych, klejonych czy innych). Pojemnik wyposażony w 4 koła skrętne o Ø 60 mm. Pojemność 

min. 70 l.

21

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP wyposażona w 

półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki 

ubraniowe. Każda komora posiada podział 

wewnętrzny (czyste/ brudne). Wykonana z blachy 

czarnej o grubości 0.6mm-1.0mm, malowana 

farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035. 

Zamykana zamkiem . Całość osadzona na cokole 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. 

Każda komora posiada podział wewnętrzny (czyste/ brudne). Wykonana jest z blachy czarnej o grubości  min. 

0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi  w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem . Całość osadzona 

na cokole . Wymiar min. 800x490x1800 mm



22
Stół roboczy z blokiem 3 szuflad i szafką z drzwiami 

suwanymi 1600x700x850 mm, stal AISI 304

Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne AISI 304. 

Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych 

w przypadku połączeń płyty wierzchniej z korpusem szafki. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 

minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania. Wypełnienie 

zabezpieczone przed wchłanianiem wilgoci. Korpus szafki wyposażony w nogi regulowane z możliwością 

regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm. Stół korpusowy - szafka – korpus wykonany w 

formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania. Moduł korpusu szafki o dł. 400 mm z modułem 3 

szuflad. Konstrukcja szuflady w formie pełnego koryta z dnem, bokami i tyłem musi zapewnić umieszczenie w 

niej pojemnika 1/1 GN. Szuflady zawieszane na prowadnicach rolkowych .  Na pozostałej długości szafka z 

drzwiami suwanymi i półką. Szuflady wyposażone w ergonomiczne uchwyty. Szafka wyposażona w 

ergonomiczny uchwyt drzwiowy. Drzwi suwane zawieszone na łożyskowanej rolce w prowadnicy 

nierdzewnej. Drzwi suwane wyposażone w elastyczny odbojnik – amortyzator zabezpieczający przed 

zasuwaniem się drzwi za siebie.  Wymiar 1600x700x850 mm

23
Szafa przelotowa z drzwiami skrzydłowymi, wymiar 

1000x600x1800, stal AISI 304

Materiał użyty do konstrukcji to blachy i  profile nierdzewne gatunku AISI 304 . Krawędzie blach 

ogradowane, widoczne spoiny jednolite z materiałem rodzimym, Wszystkie materiały złączne (śruby, wkręty, 

nity itp.) nierdzewne lub ocynkowane. Korpus szafy z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304  o grubości min. 

0,8mm, wykonany technologią spawania, zgrzewania i nitowania. Szafa wyposażona w 4  stałe półki . Drzwi 

skrzydłowe wykonane z blachy nierdzewnej gatunku AISI 304 , poszycie zewnętrzne z wpuszczanym 

uchwytem wykonane z blachy AISI 304 o grubości 0,8mm, wykonane z dwóch poszyć zgrzewanych. Zawiasy 

handlowe. Drzwi nakładane na korpus. Po otwarciu drzwi dostęp do całego światła wewnętrznego szafki 

ograniczony zamontowanymi zawiasami. Możliwość otwierania drzwi na 90˚. Wyrób wyposażony w bolec 

ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Wymiar 1000x600x1800 mm

24

Patelnia przechylna elektryczna obudowa oraz misa 

ze stali nierdzewnej, pojemność misy min.64 l, 

powierzchnia robocza min. 0,40 m², zasilanie 400V 

Patelnia elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej. Wewnętrzne krawędzie misy zaokrąglone. Ręczna 

regulacja przechyłu misy . Blokada przechyłu misy w położeniu roboczym oraz w położeniu maksymalnego 

przechyłu.  Pojemność misy: min. 64 l. Powierzchnia robocza min. 0,40 m2. 




