Załącznik A do siwz

Wykaz wyposażenia kuchni i mebli do szatni wraz z szczegółowymi wymaganiami
w przetargu nieograniczonym na
DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I MEBLI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W
LUBANIU W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL.
RÓŻANEJ 1 W LUBANIU”
lp.

wyszczególnienie

opis/ minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne

jednostka
miary

ilość

I część - Dostawa wyposażenia kuchni
elektryczny piec konwekcyjno-parowy (Retigo Vision
B611i lub równoważny),: wytwarzanie pary poprzez
natrysk, trzy tryby pracy: gorące powietrze, gorące
powietrze/para, gotowanie na parze, pomiar i
regulacja nasycenia pary, 4-punktowa sonda
termiczna, pojemność 6xGN 1/1, sterowanie
elektroniczne za pomocą panelu dotykowego (obsługa
przez dotykanie symboli na polach obsługi, ustawienie
piec konwekcyjno-parowy elektryczny z: podstawą do właściwej technologii obróbki termicznej nawet
1 pieca, kompletem pojemników gastronomicznych i
najbardziej złożonych potraw za pomocą kilku
urządzeniem zmiękczającym wodę
szybkich i łatwych kroków), 5 prędkości wentylatora,
mycie automatyczne, system HACCP,
podstawa do pieca: podstawa nierdzewna z
prowadnicami na pojemniki GN,
zmiękczacz wody dwuzaworowy 12 litrów,
pojemniki GN 1/1 20mm emaliowane - 6 szt.,
pojemniki GN 1/1 65mm ze stali nierdzewnej - 6 szt.,
pojemniki GN 1/1 100mm ze stali nierdzewnej
perforowany - 3 szt.

kpl

1

szafa chłodnicza z drzwiami pełnymi o pojemności
700l, wykonanie z zewnątrz ze stali galwanizowanej
pokrytej powłoka aluminiowo-cynkową, wymuszony
obieg powietrza w komorze, sterownik z cyfrowym
wyświetlaczem temperatury zgodny z HACCP, zakres
temperatur pracy od 0oC do 8oC, samoczynnie
zamykające się drzwi, z 3 półkami rusztowymi,
możliwość regulacji odstępów między półkami

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

sz.

1

szt.

1

2 szafa chłodnicza 700l ze stali galwanizowanej

3 szafa chłodnicza 130l biała podblatowa

4

krajalnica do wędlin i serów o wielkości noża
Ø 250mm

5 miesiarka planetarna 20l

6 mikser ręczny do 12l
7 mikser ręczny do 16l

8 lampa owadobójcza o zasięgu 20m2

szafa chłodnicza z drzwiami pełnymi o pojemności
130l, wykonanie z zewnątrz z blachy malowanej
proszkowo w kolorze białym, wymuszony obieg
powietrza w komorze, elektroniczny wyświetlaczem
temperatury, możliwośc regulacji temperatury, z 3
półkami
krajalnica do wędlin i serów o wielkości noża
Ø 250mm:podstawa wykonana z lakierowanego
aluminium, osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma
ścianka wykonane z anodowanego aluminium,
specjalny nóż do serów,
miesiarka planetarna 20l, w komplecie dzieża o
pojemności 20l oraz zestaw 3 końcówek (do
zagniatania ciast lekkich, do mieszania ciast lekkich,
do ubijania piany), części mające bezpośredni kontakt
z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej, 3
prędkości pracy, osłona bezpieczeństwa, dzieża
zawieszona na ruchomych ramionach
mikser ręczny do 12l z nożem i tarczą do
emulgowania, moc 0,25 kW
mikser ręczny do 8l z nożem i tarczą do emulgowania,
moc 0,22 kW
lampa owadobójcza o zasięgu działania 20 m2,
możliwość zamocowania na scianie, wabienie owadów
poprzez system świetlówek UV, pułapka wyposażona
w siatkę rażącą o wysokim napieciu
1

Załącznik A do siwz
lp.

wyszczególnienie

opis/ minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne

jednostka
miary

ilość

2

9 lampa owadobójcza o zasięgu 50m2

lampa owadobójcza o zasięgu działania 50 m ,
możliwość zamocowania na scianie, wabienie owadów
poprzez system świetlówek UV, pułapka wyposażona
w siatkę rażącą o wysokim napieciu

szt.

1

10 wózek 2 półkowy ze stali nierdzewnej

wózek 2 półkowy ze stali nierdzewnej, maksymalny
udźwig do 110 kg, z hamulcami, kółka gumowe,

szt.

1

11 wózek 3 półkowy ze stali nierdzewnej

wózek 3 półkowy ze stali nierdzewnej, maksymalny
udźwig do 145 kg, z hamulcami, kółka gumowe,

szt.

2

regał magazynowy aluminiowo-polietylenowy
12
z 4 półkami 282x40x175

regał z anodyzowanego aluminium z półkami
przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, półki
polietylenowe zamontowane za pomocą dwóch złączy,
regulowana wysokość nóżek, nośność 100kg/m półki

szt.

1

szt.

1

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1
1
1

szt.

1

szt.

2

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

1

25 stół przyścienny z blokiem 3 szuflad 40-45,5x60x85

szt.

1

26 szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi 160x30x60

szt.

1

Wykonanie z płyty MDF: drzwi kolorowe (czerwone,
niebieskie, pomarańczowe, zielone, żółte)
szatnie 5 segmentowe zamykane, z ławeczką i
naprzemiennie w jednej szatni, korpusy w okleinie
półkami otwartymi (na buty - pod ławeczką i na drobne drewnopodobnej jasnej. Wyposażone w półeczkę,
1
elementy dziecięcej garderoby - nad szafką
miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z
haczykami na ubrania i worki. Półka na buty ażurowa.
zamykaną),
Wymiary: szerokość od 108,5 do 110 cm, wysokość
130cm, głębokość 50cm.

szt.

20

2 szatnie 8-modułowe z drzwiczkami (2x4)

Wykonanie z płyty MDF: drzwi kolorowe (czerwone,
niebieskie, pomarańczowe, zielone, żółte)
naprzemiennie w jednej szatni, z otworami
wentylacyjnymi, korpusy w okleinie drewnopodobnej
jasnej. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę.
Wymiary: szerokość od 120 do 130 cm, wysokość od
166 do 170cm, głębokość 40cm.

szt.

3

3 szatnia 4-modułowa z drzwiczkami (2x2)

Wykonanie z płyty MDF: drzwi kolorowe (czerwone,
niebieskie, pomarańczowe, zielone, żółte)
naprzemiennie w jednej szatni, z otworami
wentylacyjnymi, korpusy w okleinie drewnopodobnej
jasnej. Każdy moduł wyposażony w wieszak i półkę.
Wymiary: szerokość od 60 do 65 cm, wysokość od
166 do 170cm, głębokość 40cm.

szt.

1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

stół przyścienny z basenem jednokomorowym
120x60x85
stół przyścienny z półką 100x70x85
stół przyścienny z półką 40x70x85
stół centralny z półką 150x80x85
stół centralny z półką, z kółkami 160x60x85
stół centralny z drzwiami suwanymi 150x80x85

meble nierdzewne do wyposażenia obiektów
gastronomicznych, wykonane ze stali nierdzewnej wg
Normy Europejskiej 1.430; PN0H18N9; AISI304; DIN
X5CrNi 18-10, posiadają atest Państwowego Zakładu
szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi 70x30x60
Higieny, wykonanie szkieletowe lub korpusowe w
formie zgrzewano-spawanej, blaty wykonane z blachy
szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi 90x30x60
1.4031 podklejone płytą laminowaną lub usztywnione
stół przyścienny ze zlewem i półką gretingową
profilami metalowymi, nogi wykonane z profili
150x70x85
40x40x1,2mm (przy regałach 30x30) zakończone
regał z półkami gretingowymi 110x50x130, z kółkami stopką regulowaną z tworzywa lub stopką nierdzewną,
drzwi wykonane w formie zamkniętej, kółka przy
stół przyścienny ze zlewem dwukomorowy z drzwiami
stołach i regałach o średnicy 100 lub 125mm (2 szt. z
suwanymi 80x50x85
hamulcem), w stołach przyściennych rant tylny
stół przyścienny z drzwiami suwanymi 160x50x85

II część - Dostawa mebli do szatni

2

