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 OPIS TECHNICZNY 

 
 
 

1. Dane ogólne.  

 
Temat: Wymiany urządzeń technologii kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie 
Adres: ul. Ogrodowa 16, 22-460 Szczebrzeszyn 
Inwestor:   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza                                  

w Szczebrzeszynie 
 ul. Ogrodowa 16, 22-460 Szczebrzeszyn 

 
 

2. Podstawy opracowania. 

 
2.1  Umowa zawarta w dniu 04-06.2019 r 
2.2  Inwentaryzacja pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem 
2.3  Inwentaryzacja istniejącego układu technologicznego 
2.4  Obowiązujące przepisy i materiały w zakresie projektowania 
 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  

1997  r.    w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 
1997 nr 129 poz.  844 z późniejszymi zmianami (Obwieszczenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z  dnia  28  sierpnia  2003  r.  w  
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu rozporządzenia  Ministra  Pracy                       
i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie  ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 i  z 2007r Dz.U. nr 49 poz. 330). 

 Rozporządzenie  (WE)  nr  852/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady                 
z  dnia  29 kwietnia  2004  r.  w  sprawie  higieny  środków  spożywczych  
(Dziennik  Urzędowy  L139, 30/04/2004 P. 0001 – 0054) 

3. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejących urządzeń technologii 
istniejącej kuchni przygotowującej posiłki na potrzeby Szkoły Podstawowej                       
nr 1w Szczebrzeszynie.  

4. Stan istniejący 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie 
posiada istniejący układ architektoniczny pomieszczeń przeznaczonych do 
przygotowania  , wydawania, zmywania i konsumpcji posiłków.   
W układzie pomieszczeń można wyodrębnić  dwie zasadnicze części. Pierwsza 
lokalizowana na parterze służąca czynnościom związanym z przygotowaniem posiłków.  
Gotowe potrawy transportowane są windą do drugiej części usytuowanej na piętrze 
gdzie  zlokalizowane są pomieszczenia wydawania posiłków, stołówki oraz zmywalni 
naczyń. 
Istniejące urządzenia technologiczne służące do przygotowania posiłków są 
urządzeniami wyeksploatowanymi lub niesprawnymi. W związku z powyższym 
Inwestor podjął decyzję o wymianie istniejącego sprzętu na nowy. 
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5. Opis pracy kuchni 

Istniejąca kuchnia  przygotowania posiłków działa na potrzeby żywienia dzieci                  
w wieku szkolnym. Wg. danych uzyskanych od Inwestora ilość posiłków oscyluje                    
w przedziale  (~ 300-400 porcji dziennie).  
Wszystkie potrawy i napoje podawane są w naczyniach wielorazowych.   
Kuchnia  przygotowuje  obiady  w  pełnym  zakresie: potrawy mięsne, rybne, warzywne 
- przygotowywane na miejscu od surowca do produktu.  
 
Zaopatrzenie  kuchni  w  surowce  i  półprodukty  odbywa się transportem dostawców      
w opakowaniach fabrycznych do odbioru hurtowego. Jarzyny liściaste, niektóre 
warzywa  a  także  owoce,  mięso  i  ryby  dostarczane  w  skrzyniach,  kartonach  lub 
pojemnikach  metalowych.  Produkty  po  przyjęciu  są warzone  i  dostarczane  do 
odpowiednich magazynów i chłodni.  
Zaopatrzenie  w  jaja  odbywa  się okresowo  i  jaj  dostarczane  są w  opakowaniach  
dostawcy. 

5.1 Dostawa i magazynowanie surowca. 

Wielkość i  częstotliwość dostaw  realizowana  jest  w  oparciu  o  harmonogram 
sporządzany okresowo na potrzeby żywienia zbiorowego.  
Produkty po przyjęciu będą warzone i rozprowadzane do odpowiednich magazynów. 
Przewiduje się,  że produkty łatwopsujące przechowywane będą w szafach 
chłodniczych, mroźniczych dostosowanych do asortymentu i odpowiednich warunków 
przechowywania.  
Dobowa  porcja  produktów  żywnościowych  wydawana  będzie  do  produkcji                      
w kuchni bezpośrednio z magazynów i chłodni.  
Warzywa  i  owoce  dostarczane  i  składowane  będą w  skrzyniach  odpowiednie 
wielkości dla każdego gatunku.  
Kiszonki  dostarczane  i  przechowywane  będą w  słojach  i  puszkach  ustawionych 
następnie w magazynie na regałach. 
Mięso,  drób,  dostarczane  będą wstępnie  oczyszczone  i  podzielone  na  gatunki 
konsumenckie. Ryby będą dostarczane w postaci filetowanej i nie wymagające 
czyszczenia, w postaci świeżej w pojemnikach z lodem lub zamrożone w odpowiednich 
opakowaniach.  
Produkty suche dostarczane będą w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego;  
w kartonach, workach, paczkach i lekkich opakowaniach drewnianych.  
Woda  mineralna,  soki,  niektóre  przyprawy  płynne  dostarczane  będą w  transportach 
zwrotnych. 

5.2 Przygotowanie surowców. 

Warzywa i owoce poddawane są obróbce wstępnej w przygotowali wstępnej warzyw,  
gdzie  po  umyciu  i  obraniu  warzywa  zostają przewożone  do  kuchni  głównej  do  
obróbki termicznej,  lub  na  wydzielonym  stanowisku  (stoły  nierdzewne,  stół  ze  
zlewem,  stół chłodniczy, szatkownica) przygotowywane są surówki.  
 
Mięso  i  drób po  wyjęciu  z  chłodni  przewożone  jest  do  wydzielonego  aneksu  na 
kuchni głównej, gdzie odbywać się będzie ostateczna obróbka.  
Końcowa obróbka ryb odbywać się będzie w wydzielonym aneksie na kuchni głównej 
(stoły nierdzewne, stół ze zlewem ) skąd trafią do obróbki termicznej.  
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Artykuły  suche i  nie  wymagające  obróbki  wstępnej  dostarczane  będą do 
odpowiednich aneksów na kuchni głównej bezpośrednio z magazynu produktów 
suchych. 

5.3 Obróbka termiczna 

W pomieszczeniu kuchni głównej znajdują się stanowiska pracy związane z obróbką 
właściwą (czystą)  surowców,  taką jak:  porcjowanie,  panierowanie  mięsa  i  ryb,  
formowanie potraw  mącznych,  oraz  stanowiska  obróbki  termicznej  związanej                  
z  produkcją:  zup,  ziemniaków  i  warzyw,  kompotów,  zup  i  napojów  mlecznych,  
mięsa  i  ryb  oraz  wyrobów mącznych. 

5.4 Zmywalnia naczyń kuchennych. 

Zmywanie naczyń i przyborów kuchennych odbywać się będzie na stanowisku mycia 
naczyń kuchennych usytuowanym przy pomieszczeniu kuchni. 
Aneks mycia naczyń kuchennych wyposażony jest w stół z basenem do mycia sprzętu 
kuchennego  i  regał  ociekowy  na  naczynia  kuchenne.  Aneks  zlokalizowane  jest  
tak,  aby dostęp  do  niego  był  możliwie  najdogodniejszy  i  jednocześnie  nie  
stanowił  przeszkody  w ciągu technologicznym. 
 

5.5 Ekspedycja posiłków 

Wyprodukowane wyroby podawana windą pomiędzy kuchnią właściwą                                    
a pomieszczeniem wydawania posiłków gdzie porcjowane na talerze trafiają na salę 
konsumpcyjną.  

5.6 Mycie naczyń stołowych 

Brudne naczynia stołowe z jadalni podawane będą do zmywalni, gdzie po usunięciu 
resztek  i  spłukaniu  będą myta  i  wyparzane  (  minimalna  temperatura  wyparzania  
85°C)  w  zmywarce z funkcją wyparzania.  
Po  umyciu  naczynia  podawane  będą przez  szafę przelotową do  wydawalni.                       
Tu naczynia będą też przechowywane. 
 

5.7 Usuwanie odpadków konsumenckich. 

Największa  ilość odpadków  kuchennych  usuwana  jest  w  postaci  resztek 
pokonsumpcyjnych w  zmywali  naczyń stołowych  a  także  wytwarzana  podczas  
obróbki wstępnej ziemniaków i warzyw. 
Odpadki kuchenne będą gromadzone w miejscu ich powstawania w pojemnikach na 
odpady z wkładem foliowym. Po zakończonej pracy zakładu lub po napełnieniu 
pojemników odpady będą wynoszone do pojemnika na odpady znajdującego się poza 
budynkiem . 
W innych pomieszczeniach będą powstawały niewielkie ilości odpadów komunalnych , 
które również będą wynoszone do oddzielnego pojemnika poza budynkiem . 
Odpady będą systematycznie odbierane przez firmę posiadającą odpowiednie 
zezwolenia. 
Zużyty  olej  będzie  gromadzony  w  przeznaczonym  do  tego  zbiorniku  i  po  
napełnieniu przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy odpadów.  
Inwestor podpisze umowę na odbiór odpadów z firmą posiadającą odpowiednie 
zezwolenia na zbieranie  i transport odpadów. 
Czas wynoszenia odpadków nie może kolidować z czasem dostaw towarów.  



 

      5

Odbiór odpadków do utylizacji lub wywóz na wysypisko nie jest obiekty niniejszym 
opracowaniem.   

5.8 Utrzymanie czystości 

Dla  zachowania  nienagannego  stanu  higienicznego  pomieszczeń i  stanowisk  pracy 
konieczne  jest  mycie  i  dezynfekcja  urządzeń i  drobnego  sprzętu  kuchennego,  
mebli gastronomicznych,  jak  również podłóg  i  ścian  pomieszczeń.  Za  te  czynności  
powinien  być odpowiedzialny  wyznaczony  pracownik,  a  czynności  mycia                         
i  dezynfekcji  muszą być przeprowadzone  zgodnie  z  przyjętymi  procedurami  
zawartymi  w  instrukcjach.  Instrukcje  te muszą być opracowane dla każdego rodzaju 
powierzchni  materiału i muszą określać:  
- poszczególne fazy mycia i dezynfekcji oraz częstotliwość tych zabiegów,  
- rodzaj  środków myjących oraz dezynfekujących; ich stężenia, temperatury i czas 
działania  
na powierzchnię,  
- sposób suszenia umytych powierzchni,  
-  sposób  mycia,  dezynfekcji  i  przechowywania  sprzętu  i  urządzeń używanych  do  
mycia    dezynfekcji.  

6. Instalacje w budynku 

 
- instalacja  centralnego  ogrzewania z  kotłowni  gazowej    
- instalacja parowa z kotła przygotowującego parę na potrzeby technologiczne urządzeń 
kuchennych 
• instalacja  centralnej  ciepłej  wody  dla  potrzeb  kuchni  i  pomieszczeń  sanitarno-
higienicznych  
• doprowadzenie wody – z miejskiej sieci wodociągowej 
• odprowadzenie ścieków - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
• przyłącze gazu ziemnego 
• doprowadzenie energii elektrycznej wg wymagań Zakładu Energetycznego 
• instalacja wentylacji mechanicznej w obrębie kuchni,  
 

7. Klasyfikacja ekologiczna przedsięwzięcia 

 
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 09.11.2010r w sprawie  
przedsięwzięć mogących   znacząco  oddziaływać  na  środowisko   Dz.U.  Nr  213  
poz.1397,  par.3  ustęp  1 stwierdza się  iż przedsięwzięcie polegające na wymianie 
urządzeń technologicznych kuchni nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Oznacza to iż dla projektowanego   
przedsięwzięcia  nie  jest  wymagana  decyzja  o  środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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8. Wytyczne branżowe. 

8.1 Wytyczne dla branży budowlanej 

 
Pomieszczenia powinny odpowiadać obowiązującym przepisom dotyczącym 

projektowania budynków użyteczności publicznej. Do wykończenie wnętrz należy 
stosować materiały odpowiadające obowiązującym normom i warunkom technicznym 
pod względem trwałości, higieny, estetyk i wymaganiom przeciwpożarowym. 
 
Wnętrza powinny spełniać następujące dodatkowe wymagania:  
- ściany i sufity wszystkich pomieszczeń winny mieć gładką powierzchnię, - ściany 
następujących pomieszczeń należy wykończyć materiałami łatwo zmywalnymi, 
nienasiąkliwymi i odpornymi na wilgoć do min. 2,1m: 
- narożniki ścian i słupów powinny być zabezpieczone przed obtłukiwaniem; 
- drzwi do oddziałów produkcyjnych i magazynowych winny być do dołu zabezpieczone 
przed gryzoniami do wysokości 400mm 
- okna powinny być otwierane do wewnątrz a w pomieszczeniach produkcyjnych 
zabezpieczone siatką przed owadami, 
- posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być łatwozmywalne, 
nienasiąkliwe, odporna na ścieranie, antystatyczne i przeciwpoślizgowe, - miejsca 
łączenia ścian z posadzką winny być wykonane z zaokrągleniem, tak by ułatwić 
zmywanie i czyszczenie ,i zapobiec gromadzeniu się brudu i kurzu 
- w pomieszczeniach gdzie ściany są wyłożone materiałami ceramicznymi należy 
wykonać cokoliki wysokości min. 10 cm z materiału jak na podłodze lub podobnego. 
- wszystkie podłogi należy wykonać ze spadkiem 0,5% w kierunku kratek ściekowych. 
 

8.2 Wytyczne dla branży sanitarnej 

 
Zapotrzebowanie wody w części gastronomicznej  z uwzględnieniem ubikacji  wg 
rozporządzenia  Ministra Infrastruktury  z dnia 14.01.2002r w sprawie przeciętnych 
norm zużycia wody wynosi: 

• ilość konsumentów 300-400 

• ilość wody na 1 konsumenta 100dm3/osobę 

• dobowa ilość wody  30m3/d – 40 m3/d 

 
Wytyczne branży sanitarnej: 
- istniejące wody ciepłej zimnej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie kuchni, 

pomieszczenia wydawania posiłków i zmywalni należy wykonać jako kryte. 
-    istniejące baterie zlewozmywakowe ścienne wymienić na nowe 
- istniejące wpusty podłogowe należy wymienić na nowe wykonane ze stali 

nierdzewnej. 
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- w pomieszczeniu kuchni nad zestawem 3 kotłów warzelnych przechylnych, parowych, 
3x30 oraz nad piecem konwekcyjno-parowym przewidzieć montaż okapów 
wyciągowych. 

-  przy zaworach czerpalnych przewidzieć montaż zaworów antyskażeniowych typu 
HA    

-  przewidzieć wykonanie podejścia wody zimnej (zaleca się podłączenie wody 
zmiękczonej) do pieca konwekcyjno- parowego zgodnie z DTR urządzenia 

 
Wodę zimną i ciepłą należy doprowadzić do urządzeń technologicznych zgodnie z DTR 
urządzenia.  
Urządzenia do przygotowywania ciepłej wody należy zlokalizować poza 
pomieszczeniami technologicznymi.  
Instalacja ciepłej wody musi zapewnić w punktach czerpalnych wodę o temperaturze 
55-60°C, przy czym instalacja musi umożliwiać przeprowadzenie jej okresowej 
dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody min 70°C. 
Przewody wodociągowe, armatura i przybory powinny posiadać stosowne atesty 
higieniczne, certyfikaty lub aprobaty techniczne.  
Wszystkie przyłącza wodne zakończyć zaworami kulowymi. Zaprojektować zawory 
antyskażeniowe m.in. na podłączeniach armatury czerpalnej ze złączką do węża 
(podłączenie ewentualnych urządzeń technologicznych i technicznych). 
W pomieszczeniach technologicznych nie należy projektować studzienek rewizyjnych, 
rewizji na przewodach kanalizacyjnych ani podwieszonych przewodów 
kanalizacyjnych. 
 

8.3 Wytyczne dla branży elektrycznej 

 
Punkty oświetlenia elektrycznego powinny być wyposażone w nietłukące osłony, 
chroniące przed odpryskiem szkła w razie stłuczenia żarówek lub kloszy oraz mieć 
konstrukcję umożliwiającą ich łatwe czyszczenie. Punkty oświetlenia elektrycznego 
powinny zapewniać prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy oraz pomieszczeń.  
 
Zasadniczymi mediami energetycznymi według życzeń Inwestora jest energia  
elektryczna oraz instalacja parowa zasilana z istniejącego kotła parowego 
zamontowanego w kotłowni.  
Wszystkie pomieszczenia działu produkcyjnego powinny mieć tak umieszczone punkty 
oświetleniowo – elektryczne (ogólne i miejscowe), żeby miejsca pracy jak stoły, 
zmywaki, urządzenia kuchenne nie były zaciemnione. 
Usytuowanie gniazd instalacji jedno i trójfazowej oraz doprowadzenie zasilania 
bezpośrednio do wszystkich urządzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi 
określonymi w DTR  (Dokumentacja techniczno-ruchowa) urządzeń. Wszystkie 
odbiorniki energii elektrycznej powinny być zabezpieczone przed porażeniem prądem. 
Dla urządzeń gastronomicznych należy przewidzieć osobne centralnie zgrupowane 
wyłączniki zasilania. 
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Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej: 
 
- moc zainstalowana  urządzeń zasilanych energią elektryczną  61,5 kW 
- rezerwa           6,0 kW  
- razem moc zainstalowana       67,5 kW 
- współczynnik jednoczesności pracy          k=0,7  
- moc szczytowa         67,5 kW*0,7 =47,25kW 
Powyższe zestawienie nie obejmuje mocy elektrycznej niezbędnej do oświetlenia, 
wentylacji i podgrzania wody do celów sanitarnych. 

8.4 Wytyczne BHP 

• Wszystkie urządzenia należy montować i użytkować zgodnie z DTR dostarczoną 
przez producenta urządzeń.  

• Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualnie obowiązujące znaki 
bezpieczeństwa.  

• Pracownicy powinni zapoznać się z zasadami prawidłowej eksploatacji urządzeń 
na podstawie DTR.  

• Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, przepisów 
sanitarno-higienicznych, posiadać aktualne książeczki zdrowia i aktualne 
zaświadczenie wydane przez lekarza do celów sanitarno-higienicznych. 

• Urządzenia technologiczne należy wyposażyć w instrukcję BHP znajdującą się 
w widocznym dla obsługi miejscu. 

8.5 Wytyczne Sanepid 

• Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Sanepid 

• Sprzęt i środki używane do sprzątania, mycia i dezynfekcji przechowywane będą 
w wydzielonym pomieszczeniu porządkowym. 

• Przy umywalkach należy przewidzieć dystrybutor do mydła w płynie i 
jednorazowych ręczników oraz kosze na zużyte ręczniki.  

• Niezbędnym jest, aby w obiekcie znajdowała się prawidłowo wyposażona 
apteczka. 
 

9. Uwagi ogólne 

Przewiduje się system pracy jednozmianowej w godz. 7-15. 
Pracownicy powinni posiadać :  

- aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych określone w 
przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach – dla osób biorących udział                   
w procesie produkcji lub w obrocie żywnością ,  

- kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do 
wykonywanej pracy oraz sposobu postępowania na stanowiskach pracy, 
dopuszczające do pracy przy produkcji i dystrybucji żywności,  

- zostać wyposażeni w zapas odzieży roboczej odpowiedniej do stanowiska pracy. 
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10. Zastrzeżenie projektowe 

 
Urządzenia wskazane w projekcie wymiany technologii kuchni, stanowią jedynie 

przykład, dany Wykonawcom wyłącznie w celu zapoznania się ze stopniem złożoności 
przedmiotu opracowania, jak również w celu wskazania na przykładzie jakich urządzeń 
uzyskano odpowiedne parametry, jednakże urządzenia te nie stanowią jedynych, jakie 
będą zaakceptowane przez Inwestora i Użytkownika. Zaznaczyć należy, iż parametry 
urządzeń przedstawionych w projekcie technologii kuchni traktować należy jako 
minimalne wymagane parametry. Tym samy Inwestora i Użytkownika zaakceptuje 
urządzenia, które spełniać będą wartości co najmniej podane w projekcie (równe lub 
wyższe) po uprzedniej konsultacji. W przypadku gdy zastosowane materiał, 
wyposażenie, roboty itp. nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie 
to na niezadawalającą jakość, to takie materiały/elementy zostaną zastąpione innymi na 
koszy Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH: 
 

Lp. Opis 
Jedn. 
obm. 

Ilość 
moc/zasilenie  

{KW / V] 
Przyłącza 

KUCHNIA GŁÓWNA     

1. 
Stół z basenem 2-komorowym  wykonany ze 
stali nierdzewnej  AISI 304 o wym. 
140x60x85 cm  

szt 1 - cw,zw,k 

2. 
Stół roboczy prosty o wymiarach 120x60x50 
cm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 

szt 1 - - 

3. 
Stół roboczy prosty z półką dolną  o 
wymiarach 170x70x85 cm wykonany ze stali 
nierdzewnej  AISI 304 

szt 7 - - 

4. 
Stół roboczy o wymiarach 100x45x50 cm 
wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 

szt 1 - - 

5. 
Okap kuchenny ze stali nierdzewnej - Okap 
przyścienny nad  kotami warzelnymi 
parowymi 30-litrowe 220x100x45 cm 

szt 1 0/230 - 

6. 
Okap kuchenny ze stali nierdzewnej - Okap 
centralny nad patelniami elektrycznymi 
małymi wym. 200x120x45 

szt 1 0/230 - 

7. 

Patelnia elektryczna o poj. 72 l, z korbą 
umożliwiająca równomierny przechył,  
patelnie wykonane są ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej gat. 304 AISI, MOC 12 kW, 
zasilanie:  400V 50Hz 

szt 1 12/400   

8. 

Patelnia elektryczna o poj. 37 l, z 
regulowaną nogą i ręcznym przechyłem misy  
patelnie wykonane są ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej gat. 304 AISI, moc 6,5 kW 
zasilanie: 400V 50Hz 

szt 2 6,5/400   

9. 
Taboret elektryczny wys. 40cm, głębokość 
65cm, szerokość 60 cm: moc 5,0 kW, 
napięcie 400V 

szt 1 5,0/400   

10. 

Kocioł warzelny blokowy, parowy 200 l ze 
stali nierdzewnej Kocioł wyposażony w 
przyłącze wody ciepłej i ziemnej R1/2'', 
przyłącze instalacji kondensatu R1/2'', 
przyłącze instalacji parowej G1' , ciśnienie 
robocze pary 0,04 Mpa, zużycie pary 42 kg/h 

szt 5 - 
cw,zw, 
 pary, 

kondensatu 

11. 

Zestaw 3 kotłów warzelnych przechylnych, 
parowych, 3x30 l , wymiar 160x42x140 cm, 
ciśnienie pary 0,03-0,04 Mpa, zużycie pary 
max 65 kg/h 

kpl 1 - 
zw, 

 pary, 
kondensatu 

12. 

Szatkownica do warzyw wraz z tarczami 
tnącymi napędzana zintegrowaną 
przekładnią ślimakową wyposażona jest w 
magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa. 
Średnica tarczy tnącej 264 mm, Moc 0,55 
W, zasilenie 400V 50 Hz  

kpl 1 0,55/400 
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13. 

Piec konwekcyjno – parowy z podstawa pod 
piec z prowadnicami na tace pojemność  10 
blach wymiary 840x910x1150 mm 
pojemność 10 blach 600x400, zakres 
temperatur 35/280 st C 

kpl 1 12,7/400 400 

POMIESZCZENIE NA NACZYNIA KUCHENNE     

14a Regał ze stali nierdzewnej, z 4 półkami 
wymiar 1000x700x1800 mm 

szt 2 - - 

14b Regał ze stali nierdzewnej, z 3 półkami 
wymiar 1000x700x1800 mm 

szt 2 - - 

MIĘSNY     

15. 
Stół roboczy prosty z półką dolną  o 
wymiarach 170x70x85 cm wykonany ze stali 
nierdzewnej  AISI 304 

szt 2 - - 

16. 

Wilk do mięsao wydajności 220-250 
kg/godz. Obudowa - polerowane aluminium. 
Gardziel z odlewu żeliwa. Nóż i ślimak - ze 
stali nierdzewnej. Przycisk resetu przed 
przeciążeniem. 

szt 1 0,75/230   

17. 

Krajalnica do wędlin o średnicy noża 25 cm. 
Stalowy nóż. Obudowa z anodowanego 
aluminium. Wbudowana strzałka. Uchwyt 
przesuwu stolika podawczego. Regulacja 
grubości plastra od 0,2 do 12 mm. 
Maksymalna średnica krojonych wędlin - 18 
cm  

szt 1 0,12/230   

18. 

Szafa chłodnicza o poj. 1300 l dwudrzwiowa 
wykonana ze stali nierdzewnej (zarówno 
obudowa jak i komora szafy). Automatyczne 
rozmrażanie i odparowywanie skroplin. 
Elektroniczny sterownik w wyświetlaczem 
temperatury. Drzwi z  wyprofilowaną listwą 
wzdłuż całej wysokości. W wyposażeniu 6 
powlekanych półek   

szt 1 0,8/230   

19. 
Szatkownica elektryczna do kapusty i 
warzyw z zestawem noży tnących .  

szt 1 0,55/230   

20. 
Kloc masarski drewniany 400x400x850 mm 
na podstawie drewnianej 

szt 1 - - 

21. 
Stół z basenem 3-komorowym  wykonany ze 
stali nierdzewnej  AISI 304 o wym. 
160x60x85 cm 

szt 1 - z.w.k 

CHŁODNIA     

22. 

Zamrażarka skrzyniowa w obudowie 
wykonanej z blachy malowanej proszkowo 
na kolor biały. Wnętrze – aluminium. Poj. 
200 l, moc 0,14 kW, zasilenie 230 V 

szt 1 0,14/230   

23. 

 
Stół roboczy prosty z półką dolną  o 
wymiarach 170x70x85 cm wykonany ze stali 
nierdzewnej  AISI 304 
 

szt 1 - - 
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OBIERALNIA     

24. 
Obieraczka do ziemniaków wykonana ze 
stali nierdzewnej o wydajności 120 kg/h, z 
jednorazowym wsadem 12 kg,  

szt 1 0,55/400   

25. 
Naświetlacz bakteriobójczy do jaj: napięcie 
230V 50Hz 

szt 1 0/230   

26. 
Stół z basenem 1-komorowym  wykonany ze 
stali nierdzewnej  AISI 304 o wym. 80x60x85 
cm 

szt 1 - - 

27. 
Stół roboczy prosty z półką dolną  o 
wymiarach 170x70x85 cm wykonany ze stali 
nierdzewnej  AISI 304 

szt 1 - - 

ZMYWALNIA NACZYŃ     

28. 
Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania , 
zużycie wody 2,1 dm3/1cykl, długość cyklu 
90/150 s;  

szt 1 5,4/400 zw 

29. 
Stół z basenem 2-komorowym  wykonany ze 
stali nierdzewnej  AISI 304 o wym. 
140x60x85 cm 

szt 1 - cw,zw,k 

30. 
Stół z basenem 1-komorowym  wykonany ze 
stali nierdzewnej  AISI 304 o wym. 60x60x85 
cm 

szt 1 - cw,zw,k 

31. 
Stół roboczy prosty z półką dolną  o 
wymiarach 170x70x85 cm wykonany ze stali 
nierdzewnej  AISI 304 

szt 2 - - 

32. 
Stół roboczy prosty z półką dolną  o 
wymiarach 140x70x45 cm wykonany ze stali 
nierdzewnej  AISI 304 

szt 1 - - 

33. 
Szafa przelotowa na naczynia z drzwiami 
suwanymi wykonana ze stali nierdzewnej o 
wymiarach 1400x700x2000 mm 

szt 1 - - 

34. 
Szafka pojedyncza ze stali nierdzewnej o 
wymiarach  500x600x800 mm 

szt 4 - - 

POMIESZCZENIE DO WYDAWANIA OBIADÓW     

35. 
Stół roboczy prosty z półką dolną  o 
wymiarach 120x70x85 cm wykonany ze stali 
nierdzewnej  AISI 304 

szt 2 - - 

36. 
Stół roboczy prosty z półką dolną  o 
wymiarach 140x60x85 cm wykonany ze stali 
nierdzewnej  AISI 304 

szt 1 - - 

37. 
Taboret elektryczny wys. 40cm, głębokość 
65cm, szerokość 60 cm:  

szt 2 5,0/400 - 

 

 
 


