Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE
PIOTR URMANOWSKI
ul. Wiejska 1,
05-200 Wołomin
(pełna nazwa/firma, adres)

Szczegółowe zestawienie do TABELI WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Pozycja 2.2 WYPOSAŻENIE -TECHNOLOGIA
KUCHNI kod CPV 45332400-7

lp

liczba
sztuk Nazwa
Regały do magazynu suchego i
1
4 brudnego
2
3

1 Lodówka
1 Zamrażarka skrzyniowa

4
5

1 Lodówka na jaja
1 Sterylizator do jaj

6

1 Szafka na chemię

7

1 Dystrybutor do chemii

8
9
10

1 Zestaw wiaderkowy
2 Mopy płaskie 50 cm
3 Ściągaczki do wody

11
12

1 Odkurzacz techniczny
1 Wózek platformowy

13
14

1 Myjka ciśnieniowa
1 Zlew techniczny

15
16

1 Zlew jednokomorowy
1 Dystrybutor do mydła
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Opis techniczny
Wysokość 180 cm, szer. 70 cm głębokość 35 cm
ocynkowane
Pojemność nie mniej niż 300l wymiary wysokość, roczne
zużycie energii nie więcej niż 200 kwh
Pojemność min. 400 litrów zużycie energii max. 350kwh/rok
Pojemność 45 l roczne zużycie energii nie więcej niż 150
kwh
Materiał: stal nierdzewna, zasilanie: elektryczne
Tworzywo odporne na wilgoć wysokość (mm) - 850
szerokość (mm) - 650 głębokość (mm) - 380
Przepływowy dozownik czterofunkcyjny z możliwością
tworzenia czterech rodzajów stężeń tego samego preparatu
lub czterech różnych rodzajów środków chemicznych o tym
samym lub podobnym stężeniu.
Wózek do sprzątania dwuwiadrowy 2x25l z prasą i mopem
płaskim
Mop bawełniany płaski szer 50 cm, metalowy kij
Ściągaczka do podłóg metalowa 50 cm kij drewniany
Moc (w w): 1000, pojemność zbiornika (w l): 17,
oczyszczanie: mechaniczny, długość węża (w m): 2
Ładowność minimalna 300 kg
Rodzaj zasilania: elektryczne, napięcie: 230 v, moc: 1700
w, ciśnienie robocze max: 130 bar, max wydajność: 370 l/h
Zlewozmywak stalowy z ociekaczem szer. 80 cm
Zlewozmywak stalowy z ociekaczem szer. 80 cm wykonany
z blachy ocynkowanej
Dozownik mydła w płynie o pojemności min 0.5 l
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Pojemność: 500 listków, przeznaczenie: ręczniki papierowe
1 Dystrybutor do ręczników
zz wielkość listka: 250 x 230 mm
3 Szafki bhp
Szafa metalowa na ubrania o wym 180 x 60 x 49
Krzesło konstrukcja metalowa siedzisko i oparcie z
3 Krzesło składane
trwałego materiału np. plastik
2 Muszla klozetowa
Kompaktowa muszla klozetowa z deską wolnoopadającą
Umywalka ścienna ceramiczna z otworem na armaturę
1 Umywalka
szerokość min 40cm
1 Lustro
Wymiary min. 30x60 cm
2 Baterie umywalkowe
Bateria z powierzchnią ochroną i korkiem
1 Kabina prysznicowa
Półokrągła o wymiarach 80x80x195
2 Dystrybutor do mydła
Dozownik mydła w płynie o pojemności min 0.5 l
2 Suszarka do rąk
Napięcie zasilające: 230v/50h, moc grzewcza: 2000w
1 Kosz na śmiecie
Pojemność min. 30 litrów
Umywalka ścienna ceramiczna z otworem na armaturę
2 Umywalka
szerokość min 40cm
2 Baterie umywalkowe
Bateria z powierzchnią ochroną i korkiem
2 Muszla klozetowa
Kompaktowa muszla klozetowa z deską wolnoopadającą
2 Lustro
Wymiary min. 30x60 cm
2 Dystrybutor do mydła
Dozownik mydła w płynie o pojemności min 0.5 l
2 Suszarka do rąk
Napięcie zasilające: 230v/50hz, moc grzewcza: 2000w
3 Kosz na śmiecie
Pojemność min. 30 litrów
Uchwyt dla niepełnosprawnych uchylny wc wolnostojący
1 Podchwyty dla niepełnosprawnych szer 50cm, średnica konstrukcji fi25
Zlew dwukomorowy głębokiSzerokość 140 cm, głębokość komór 40 cm, wykonany ze
1 wanna
stali nierdzewnej
Jednorazowy wsad do 6 kg, pokrywa z wyłącznikiem
1 Obieraczka do owoców i warzyw bezpieczeństwa, czasomierz z regulacją do 5 minut
1 Blat roboczy
Szerokość 60 cm wykonany ze stali nierdzewnej
Umywalka ścienna ceramiczna z otworem na armaturę
1 Umywalka
szerokość min 40cm
Pojemność: 500 listków, przeznaczenie: ręczniki papierowe
1 Dystrybutor do ręczników
zz, wielkość listka: 250 x 230 mm
1 Dystrybutor do mydła
Dozownik mydła w płynie o pojemności min 0.5 l
1 Kosz na śmiecie
Pojemność min. 20 litrów
Wykonana ze stali nierdzewnej standardowo wyposażona w
dozownik środka myjącego i płuczącego, ramiona płuczące
górne i dolne, 1 x kosz na szkło, 1 x kosz na talerze.
Zmywarka posiada funkcję automatycznego wyparzania po
zakończonym procesie mycia. Grzałka wanny: 2,1 kw,
1 Zmywarka gastronomiczna
pojemność wanny: 20 l
Szerokość min. 80 cm posadowiony w blacie wykonanym w
tworzywie odpornym na wilgoć, zlew wykonany ze stali
1 Zlew jednokomorowy kpl z blatem ocynkowanej lub nierdzewnej
1 Bateria zlewowa
Ocynkowana z automatycznym korkiem
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1 Kosz na odpady organiczne
1 Blat roboczy
1 Szafka przelotowa

49

1 Młynek do owoców i warzyw

50

1 Prasa wodna -hydroprasa 120l

51

1 Etykieciarka

52
53
54

1 Zlew dwukomorowy z blatem
1 Blat roboczy
1 Bateria zlewozywakowa

55

1 Trzon kuchenny palnikowy

56

1 Patelnia elektryczna

57

1 Blat z szafkami

58

1 Zlew jednokomorowy

59

1 Taboret gazowy

60
61

1 Kocioł warzelny
1 Blat kuchenny z szafkami

62

1 Grill kontaktowy

63

Miesiarka do ciasta o pojemności
1 10 litrów

64

1 Blat kuchenny z szafkami

65

1 Piec do chleba
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Pojemność min. 35 litrów, tworzywo odporne na wilgoć z
pokrywą
Szerokość 80 cm gł 60 cm, wykonany ze stali nierdzewnej,
Szafka ze stali nierdzewnej wys 180 cm szer. 120 cm
Zasilanie 1f/230v 50hz, silnik min.1,5 kw 2200/min,
zasobnik do leja min 30 litrów, otwór 500 mm, wydajność
min 800 kg na godzinę
O pojemności wsadu 120l- to uniwersalne urządzenie do
wyciskania soku z winogron, jabłek i innych owoców
Szerokości etykiet : od 10mm do 200mm długości etykiet :
od 10mm do 300mm szybkość : 5m/min zasilanie : 230v
50hz
Szerokość 120 cm., 2 komory zlewu wykonany ze stali
nierdzewnej
Szerokość 70 cm wykonany ze stali nierdzewnej
Ocynkowana z automatycznym korkiem
Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
zasilanie: gaz/prąd, moc elektryczna: 7 kw, konstrukcja
wykonana ze stali nierdzewnej, różna konfiguracja
palników: 3,5kw; 5kw; 7kw (dwukoronowy); 9kw
(dwukoronowy).
Pojemność: 36 l, moc całkowita: 6 kw, napięcie: 400 v,
temperatura maksymalna: 275 °c, materiał: stal
nierdzewna, zasilanie palników: elektryczne
Szerokość 70 cm wykonany ze stali nierdzewnej, z
szafkami-zamykanymi pod blatem roboczym, wysokość 85
cm
Szerokość 60 cm, wolnostojący wykonany ze stali
nierdzewnej
Moc całkowita (kw): 7, ilość palników: 1, zasilanie: gaz
ziemny, gaz z butli
Przeznaczenie: do procesu pasteryzacji soków.
Pojemność całkowita 150 litrów, użytkowa 120 litrów, moc
grzałek nie mniej niż 6 kW, wykonany ze stali nierdzewnej
Szerokość 100 cm wykonany ze stali nierdzewnej
Górna i dolna płyta ryflowane, - obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej, - płynna regulacja temperatury do 300oc, powierzchnia grillująca (mm): 340x230, - moc: 2200 w
Przeznaczenia do miesienia wszystkich rodzajów ciasta,
wykonana ze stali nierdzewnej lub lakierowanej, pojemność
min 8 litrów, wsad min. 6kg, moc min.300W, wydajność
min. 30kg/h
Stół nierdzewny szerokość 70 cm z szafką z drzwiami
skrzydłowymi i półką dolną (wewnątrz szafki półka
środkowa)
Opalany drewnem na betonowej podstawie. Piec murowany
z szamotu którego masa akumulacyjna to około 10 cm
grubości ściana. Izolowany specjalną matą ceramiczną o gr
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2.5 cm, wykończony cegłą naturalną, ręcznie formowaną.
Od spodu izolowany płytami izolacyjnymi. Komin murowany
z szamotu usytuowany bezpośrednio nad drzwiami
wyposażony w szyber żeliwny. Drzwiczki wyposażone w
dolot powietrza i termometr do 500.
Długość: 1365 mm, szerokość: 700 mm, wysokość: 880
mm, moc całkowita: 0.27 kw, napięcie: 230 v, temperatura
minimalna: 2 °c, temperatura maksymalna: 8 °c, ilość
drzwi: 3 szt, Materiał: stal nierdzewna, zasilanie:
2 Lodówka podblatowa 3 komorowa elektryczne
Szerokość 70cm, głębokość komór 25cm, wolnostojący
1 Zlew dwukomorowy
wykonany ze stali nierdzewnej
Bateria zlewowa wysoka
Bateria stojąca, wykonana z mosiądzu. Głowica
1 prysznicowa
ceramiczna. Wyciągana wylewka; długość węża 150cm.
Szafa wędzarnicza pojemność 120l z generatorem dymu,
1 Wędzarnia
zasobnik zrębek wędzarniczych min. 10l
Umywalka ścienna ceramiczna z otworem na armaturę
2 Umywalka
szerokość min 40cm
2 Baterie umywalkowe
Bateria z powierzchnią ochroną i korkiem
2 Dystrybutor do mydła
Dozownik mydła w płynie o pojemności min 0.5 l
Pojemność: 500 listków, przeznaczenie: ręczniki papierowe
2 Dystrybutor do ręczników
zz, wielkość listka: 250 x 230 mm
3 Kosz na śmiecie
Pojemność min. 20 litrów
Elementy wyposażenia kuchni; łyżki warzelnicze, łapki,
1 Sprzęty drobne
łopatki, durszlaki, sita itp. Łącznie 45 szt.
3 Lampy owadobójcze
2x0,01kw zasięg 20m
Wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność min. 15 tac lub
pojemników gn 1/1 posiada system blokujący tace oraz
1 Wózek piekarniczy
blokadę kół
Szerokość 70 cm wykonany ze stali nierdzewnej, z
1 Blat roboczy
dodatkową półką pod blatem roboczym, wysokość 85 cm
Zbiornik na lód: min.10 kg., Wydajność min 60 kg/24h
1 Łuskarka do lodu
moc przyłączeniowa min.: 0,4 kW / 230 V
Maksymalna szerokość zgrzewu:30 cm
1 Pakowarka próżniowa
wydajność pompy:10 l/min
Moc silnika min.350w płynna regulacja obrotów, obracana
2 Mikser
misa w zestawie
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