
 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia-zał. 7.1 sprzęty do wyposażenia pracowni ttechnologii gastronomicznej 

 

 

Lp. nazwa ilość opis 

1. trzon kuchenny z piekarnikiem i lub 
równoważny/ nie gorszy niż: 

3  kuchnia gazowa 4 lub 5 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym;  

 zasilanie (kuchnia/ piekarnik) gaz/min.230V;  

 moc piekarnika  min.2,7 kW. 

 na gaz ziemny  

 w zestawie dysze na gaz z butli propan-butan 

 termostat  

 dodatkowy górny element grzewczy umożliwiający grillowanie 

 oświetlona komora ze stali nierdzewnej 

 w zestawie  ruszt  GN 1/1 
 

2. robot kuchenny wieloczynnościowy i 
lub równoważny/ nie gorszy niż: 
 

4  robot z przystawkami umożliwiającymi ucieranie, mieszanie, siekanie, ubijanie, 
krojenie, zagniatanie i wyrabianie ciasta, miksowanie;  

 moc  min.1000 W 
 
Cechy produktu: 

 płynna regulacja obrotów  

 praca pulsacyjna  

 obudowa stalowa (dopuszcza się obudowę z tworzywa sztucznego, misa ze 

stali nierdzewnej) 

 gumowe, antypoślizgowe nóżki  

 tarcze do szatkowania, tarcza na słupki, na wiórki, na plastry, do tarcia 



ziemniaków ( dopuszcza się brak tarczy na słupki) 

3. chłodziarka z zamrażarką (Szafa 
chłodniczo - mroźnicza 2-drzwiowa) i 
lub równoważny/ nie gorszy niż: 

1  klasa efektywności energetycznej A+, 

 pojemność całkowita min. 270 l,  

 pojemność netto chłodziarki minimum. 170 l, (170 l – 400 l) 

 pojemność netto zamrażarki minimum 80 l, (80 – 300 l) 

 zakres temperatur w chłodziarce w przedziale 0-10 0C, 

 zakres temperatur w zamrażarce -18 0C i niżej. 

 Ze stali nierdzewnej lub w kolorze inox 

 dupuszcza się również typu Side by Side 

 położenie zawiasów drzwi: lewo- i prawostronne 

 sposób rozmrażania chłodziarki : auto 

 sposób rozmrażania zamrażarki : auto  

 półki chłodziarki: min. 4, szklane z ramką 

 półki zamrażarki: min.3, szklane 
 

4. zmywarka do naczyń i lub 
równoważny/ nie gorszy niż: 

1  moc  min.3,45 kW,  

 zasilanie  min.230 V,  

 element grzewczy bojlera 2,8 kW,  

 zmywarka powinna być wyposażona w kosz do mycia talerzy, kosz do mycia 
szkła, pojemnik na sztućce 

 sterowanie elektromechaniczne 

 obudowa ze stali nierdzewnej lub inox 

 oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej 

 1 cykl mycia o długości 120 s-180s 

 wydajność: do 30 koszy/h 

 zużycie wody na 1 cykl mycia: 2-2,5 l (w zależności od ciśnienia wody w sieci) 

 temp. wody myjącej 62˚C, temp. wody płuczącej 85˚C 

 bojler (pojemność): 3,5 l – 5,5l 

 wanna (pojemność) 17 -26 l 

 wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem 3/4” gwint wew. 

 wąż spustowy o dł. 2 m, ø25 mm 



 dozownik nabłyszczacza 

 przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej ściance 
wanny) 

5. Pakowarka próżniowa  i lub 
równoważny/ nie gorszy niż: 

1  konstrukcja i komora wykonana ze stali nierdzewnej, 

 wyświetlacz cyfrowy, 

 automatyczna praca, 

 możliwość regulowania próżni nawet do 99 %, 

 regulowany czas zgrzewania, 

 listwa zgrzewająca od 250mm do 300 mm, 

 wydajność pompy od 6m3/h, 

 moc: 350 W, 

 zasilanie: 230 V. 

 komora pakowarki jest przystosowana do pakowania płynów np. zup i sosów  
 

6. Stół z płytą roboczą  i lub 
równoważny/ nie gorszy niż: 

6  stoły wykonane są ze stali nierdzewnej,  

 blaty robocze stołów wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1,0 
mm,  

 tył i boki blatów mogą posiadać tzw. "rant", który zabezpiecza przed 
zsuwaniem się odpadów z części roboczej, 

 szerokość 70 mm, 

 długość 1200 - 1400 mm (wszystkie stoły tej samej długości) 

 z szafką z drzwiami na zawiasach lub z drzwiami suwanymi 

 min. 2 szuflady 

 nogi z regulacją wysokości 

 półka wyjmowana, 

 blat wzmocniony profilem stalowym 
 

 

 

 


