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Załącznik nr 3 do IWUZ 
 

Opis wymagań stawianym dostarczanym rzeczom 
 
Część I zamówienia – Krzesła (200 szt.) 
 
Wymagania: 
 
Stelaż stalowy chromowany.  
Siedzisko tapicerowane skajem.  
Średnica siedziska 40 cm, wysokość do siedziska 44 cm, wysokość całkowita 86 cm. 
Kolor: V-49 (jasny brąz). 
Rys. poglądowy 
 
 

 
 

 
Zamawiający dopuszcza dostawę krzesła, którego główne wymiary w centymetrach są mniejsze 
o nie więcej niż 5% od wymiarów wskazanych powyżej. Zamawiający akceptuje dostawę wyposażenia 
o wymiarach większych niż wskazano. 
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Część II zamówienia – szafa chłodnicza (1 szt.) 
 
Wymagania: 
 
Szafa chłodnicza w całości wykonana ze stali nierdzewnej (obudowa i wnętrze). 
Szafa wyposażona w wentylator do wymuszonego obiegu powietrza. 
Wymiary: 1600x740x2000 mm [szerokość x głębokość x wysokość] (Zamawiający dopuszcza dostawę 
szafy chłodniczej, której główne wymiary są mniejsze o nie więcej niż 5% od wymiarów wskazanych 
powyżej. Zamawiający akceptuje dostawę wyposażenia o wymiarach większych niż wskazano). 
Pojemność użytkowa: 1290 litrów (dopuszczalna różnica poj. +/- 50 litrów). 
Półki ze stali nierdzewnej: 10 szt. 
Liczba drzwi: 2 skrzydła. 
Zakres temperatury: od +1 do +10 stopni Celsjusza (dopuszczalna różnica +/- 1°C dla granicy dolnej 
lub górnej). 
Zasilanie: 230 V. 
 
Część III zamówienia – patelnia elektryczna (1 szt.) 
 
Wymagania: 
 
Patelnia wykonana ze stali nierdzewnej. 
Wymiary zewnętrzne urządzenia: 700x600x850 mm [szerokość x głębokość x wysokość] 
(Zamawiający dopuszcza dostawę patelni elektrycznej, której główne wymiary są mniejsze o nie więcej 
niż 10% od wymiarów wskazanych powyżej. Zamawiający akceptuje dostawę wyposażenia 
o wymiarach większych niż wskazano). 
Przechył misy: ręczny. 
Pojemność: 37 litry (dopuszczalna różnica poj. do +3 litrów). 
Temperatura pracy: od + 50°C do +275°C (dopuszczalna różnica do +25°C dla granicy górnej). 
Moc: 5,4 kW (dopuszczalna różnica do +0,6 kW). 
Zasilanie: 400 V. 
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Część IV zamówienia – stół i regał kuchenny 
 
Stół kuchenny (1 szt.) 
 
Wymagania: 
 
Stół wykonany ze stali nierdzewnej (stół centralny). 
Wymiary zewnętrzne: 280x120x85 cm [szerokość x głębokość x wysokość] (Zamawiający dopuszcza 
dostawę stołu, którego główne wymiary są mniejsze o nie więcej niż 5 cm od wymiarów wskazanych 
powyżej). 
Stół z blokami szuflad po 2 szt. na każdą ze stron (ogółem 4 szuflady w stole). 
Szerokość szuflady 40 cm. 
Półka odkładcza pod blatem. 
Blat roboczy ze wzmocnioną, żebrowaną konstrukcją. 
Grubość blachy na blacie min. 1,2 mm. 
Regulacja nóg. 
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Regał kuchenny (2 szt.) 
 
Wymagania: 
 
Regał wykonany ze stali nierdzewnej. 
Wymiary zewnętrzne: 140x60x180 cm [szerokość x głębokość x wysokość] (Zamawiający dopuszcza 
dostawę regału, którego główne wymiary są mniejsze o nie więcej niż 2 cm od wymiarów wskazanych 
powyżej. Zamawiający akceptuje dostawę wyposażenia o wymiarach większych niż wskazano). 
5 półek ażurowych (perforowanych). 
Równe odległości pomiędzy półkami. 
Konstrukcja spawana. 
Półki z blachy o gr. min. 0,8 mm. 
Nogi z profilu o wymiarze min. 30x30 mm ze stopkami do regulacji. 
 

 


