Załącznik nr 4c
do SIWZ

Znak: SO.271.25.2020

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
(SOPZ)
„Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Miejskiego Przedszkola
Integracyjnego „Smerfowa kraina” w Kętrzynie” w ramach projektu „Nowoczesne
przedszkole- nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”
Część III – Dostawa wyposażenia do kuchni wraz z montażem
L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

1. Miseczka
obiadowa/bulionówka

2. Zestaw sztućców

3. Zestaw talerzy

Opis przedmiotu zamówienia
(minimalne wymagania techniczne)

Ilość
j.m.

Zdjęcie poglądowe

Naczynie ze szkła hartowanego, możliwość mycia w 20 szt.
zmywarce
oraz
stosowania
w
kuchence
mikrofalowej.
- średnica ok. 13,2 cm (+/-2 cm);
- pojemność ok. 510 ml
Komplet sztućców z grawerem. Wykonane ze stali 4 kpl
nierdzewnej. Możliwość mycia w zmywarce.
- łyżka, dł. ok.15,3 cm
- łyżeczka, dł. ok. 13,5 cm
- widelec dł. ok.15.2 cm
- nóż. dł. ok 17,1
1 kpl zawiera 20 szt. łyżek
2 kpl zawiera 20 szt. łyżeczek
3 kpl zawiera 20 szt. widelców
4 kpl zawiera 20 szt. noży
Talerz płytki mały wykonany ze szkła hartowanego
20
Możliwość mycia w zmywarce oraz stosowania w zestawów
kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje różnice
temperatur do 135 stopni.
- śr. ok. 19,5 cm
Miseczka
obiadowa
wykonana
ze
szkła
hartowanego. Możliwość mycia w zmywarce oraz
stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje
różnice temperatur do 135 stopni.
- śr. 13,2 cm
- poj. ok. 510 ml
Talerz płytki deserowy wykonany ze szkła
hartowanego. Możliwość mycia w zmywarce oraz
stosowania w kuchence mikrofalowej. Wytrzymuje
różnice temperatur do 135 stopni.
- śr. ok 15,5 cm
Talerz płaski wykonany ze szkła hartowanego.
Możliwość mycia w zmywarce oraz stosowania w
kuchence mikrofalowej.
Wytrzymuje różnice
temperatur do 135 stopni.
- śr. ok 23,5 cm
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4. Kubki

5. Wózek

6. Mikser ręczny

Kubek wykonany ze szkła hartowanego. Możliwość 20 szt.
mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence
mikrofalowej. Wytrzymuje różnice temperatur do
135 stopni.
- śr. ok. 7,2 cm
- poj. 250 ml
Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami ze 1 szt.
stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne kółka i
2 hamulce, 2 półki.
- wym. półek 83 x 51 cm (+/-3 cm);
- udźwig do 75 kg
Elektroniczny panel sterowania (9 prędkości).
1 szt.
Odpowiedni do naczyń o pojemności do 120 litrów
- długość ramienia: 500 mm
- prędkość: 2 000 – 9 000 obr./min
- prędkość maks.: 15 000 obr./min

7 Garnki

Garnki w całości wykonane ze stali nierdzewnej, z
pokrywką. Do stosowania na: indukcji, kuchni
elektrycznej, kuchni gazowej, płycie ceramicznej.
- poj.: około 50 l – 1 szt.
- poj.: około 23,5 l – 1 szt.

8 Deski do krojenia

Deski do krojenia, wykonane z polietylenu HDPE 1 zestaw
500, zaokrąglone bezpieczne krawędzie.
W zestawie deski do:
- nabiału – 1 szt.
- mięsa - 2 szt.
- ryb - 1 szt.
- warzyw – 2 szt.
- wędlin – 1 szt.
- drobiu - 1 sz.
- szerokość: 325 mm (+/-3cm) x 530 mm (+/-3cm)
- różne kolory.
Brytfanna
wykona
ze
stali
nierdzewnej. 3 szt.
- wym. ok. 430 mm x 310 mm
- głębokość ok. 60 mm

9. Brytfanna

1 kpl

10. Taca

Taca stalowa z gładkim rantem.
Wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość mycia w
zmywarce.
- wym. ok. 530 mm x 325 mm

2 szt.

11. Waza do zupy

Waza stalowa na zupę ze stali nierdzewnej z
pokrywką wyposażona w chochlę.
- pojemność: ok. 2,7 l

2 szt.

12. Łyżki (chochla, do
ziemniaków, cedzak)

1. Łyżka kuchenna
- można myć w zmywarkach
-śr. ok.:70- 80 (mm),
-dł. (mm) ok. 450 (mm)
2. Łyżka do potraw
można myć w zmywarkach
- dł. ok 350 mm

2 kpl
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3. Łyżka cedzakowa
można myć w zmywarkach
- dł. (mm) ok. 370
4. Chochla do zup
można myć w zmywarkach
- śr. ok. 90 mm
- pojemność ok. 0,2l
13. Wiadro z pokrywą

Wiadro z pierścieniem
z przykrywką.
- poj. ok. 10 l

nierdzewnej

2 szt.

14. Dzbanek do napojów

Dzbanek z przykrywką do napojów, wykonany
z odpornego na zarysowania przezroczystego
plastiku.
- śr.250 mm(+/-3cm)
- poj. ok.2 l
Miska kuchenna z rantem ze stali nierdzewnej o
pojemności około 2,3 l
- śr.: ok. 25 cm

3 szt.

Podstawowe parametry:
- obudowa ze stali nierdzewnej
- oddzielne ramiona myjące – stacjonarne (z
tworzywa) i płuczące – obrotowe (ze stali
nierdzewnej)
- solidne, podwójnie izolowane drzwi
- 4 filtry powierzchniowe nad poziomem wody w
wannie
- dodatkowe sito przed wlotem do pompy
- łatwe unoszenie kaptura dzięki wbudowanym
sprężynom
- dozownik nabłyszczacza
- możliwość montażu dozownika płynu myjącego
- analogowe termometry wody oddzielne dla
bojlera i wanny
- nóżki ze stali nierdzewnej regulowane
- wymagane umiejscowienie odpływu wody w
podłodze (urządzenie bez pompy spustowej)
Wyposażenie standardowe:
- 1 kosz uniwersalny oK. 500 × 500 x (H) 105 mm –
na szkło
- 1 kosz z bolcami w układzie ok. 5 × 8 szt., 500 ×
500 x (H) 105 mm – na talerze głębokie i płytkie
- 1 koszyczek ok. 110 × 110 x (H) 130 mm – na
sztućce
- wąż doprowadzający wodę dł. ok. 1,5 m
- wąż spustowy
- dozownik nabłyszczacza

1 szt.

15. Miska

16. Zmywarka z wyparzarką

ze

stali

3 szt.
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17. Kosze do zmywarki

18. Zmiękczacz wody do
zmywarki

19. Pojemnik metalowy z
pokrywką

Kosz na talerze do zmywarki wykonany z 1 zestaw
polipropylenu
- szerokość: ok. 500 mm
- głębokość: ok. 500 mm
- wysokość: ok. 100 mm
- w zestawie 2 szt.
Zmiękczacz do wody automatyczny.
1 szt.
- średnica przyłącza wody ¾”
– ciśnienie robocze: ok. 1,5-6,0 bar
– temperatura otoczenia pracy: ok. 5 – 38˚c
– maks. temperatura wody zasilającej: 38˚c
– wydajność dla 10°dh – 1200 l
– ilość złoża ok. 4,0 l
– zbiornik regeneracyjny: ok. 8 kg
– maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min
– zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: ok. 0,5 kg
Pojemniki ze stali nierdzewnej z pokrywką
- poj. ok. 14 l

1 szt.

20. Zestaw noży kuchennych z Zestaw zawiera:
2 szt.
listwa magnetyczną i
- nóż kucharski, dł. ostrza ok. 200 mm, 1 szt.
ostrzałką
- nóź kucharski, dł. ostrza ok. 250 mm, 1 szt.
- nóż rzeźniczy, dł. ostrza ok. 250 mm, 1 szt.
- nóż do obierania, dł. ostrza ok. 90 mm, 1 szt.
- nóż do krojenia ryb, dł. ostrza ok. 240 mm, 1 szt.
- listwa magnetyczna z haczykami dł. ok. 450 mm, 1
szt.
- ostrzałka do noży, 1 szt.
21 Zestaw akcesoriów
Zestaw różnych akcesoriów kuchennych ze stali 1 zestaw
kuchennych (rózgi,
nierdzewnej oraz drewna. Akcesoria można myć
krajalnica, otwieracz, itp.) w zmywarce.
W zestawie:
- rózga do ubijania, dł. ok. 600 mm - 2 szt.,
- rózga do ubijania, dł. ok. 400 mm-1 szt.
- krajalnica do jajek - dł. ok. 130 mm - 2 szt.
- otwieracz do puszek- ze stali nierdzewnej,
dł. ok 200 mm - szt. 1
- szczypce z blokadą, dł. ok 24 mm, wykonane ze
stali chromowej, posiadają odporne na ciepło
kleszcze pokryte silikonem, miękki uchwyt z
blokadą, idealne do patelni teflonowych - 3 szt.
- wyciskacz do czosnku - dwa wyjmowane elementy,
wykonany ze stali nierdzewnej - 1 szt.
- forma do wycinania okrągła - śr. (mm): ok. 19112, dł. (mm): 350 - w zestawie 14 sztuk
- otwieracz do konserw - wykonany ze stali
nierdzewnej, posiadający mocowanie do blatu
- 1 szt.

1. Wskazane w SOPZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć jako
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określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
Oznacza to, że zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. towaru o nie gorszych
parametrach technicznych i standardach jakościowych (towar równoważny).
2. W przypadku gdy w SOPZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3
Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania
określone przez zamawiającego .
4. Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać deklarację CE;
2) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz posiadają niezbędne
certyfikaty bezpieczeństwa;
3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim.
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