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Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa małego AGD, drobnego sprzętu gastronomicznego oraz niezbędnego sprzętu lekkiego na potrzeby
pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa małego AGD, drobnego sprzętu gastronomicznego oraz niezbędnego sprzętu lekkiego  do klasopracowni
NIZP-PZH zlokalizowanej przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie  wg. zestawienia ilościowo asortymentowego przedstawionego poniżej – specyfikacji.

a) Dostarczony przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy (nie pochodzący z ekspozycji i wystaw; rok produkcji 2020), wysokiej jakości, spełniać
wymagane polskim prawem normy, spełniać wymogi Sanepidu, BHP, przeciwpożarowe, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, być sprawny technicznie i spełniać warunki techniczne i gwarancji.

b) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostawą, w tym w szczególności koszty opakowania, załadunku, transportu, a także koszty
ubezpieczenia transportu.

c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach, wraz z kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami obsługi w języku
polskim.

d) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia  wraz z wniesieniem   do wskazanych przez Zamawiającego
pomieszczeń.

e) W przypadku dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia urządzeń mechanicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przed ich
uruchomieniem dokonał sprawdzenia poprawności ich działania oraz przeszkolił pracowników Zamawiającego z zakresu warunków ich eksploatacji.

f) Do poszczególnych elementów wyposażenia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kartę gwarancyjną oraz określić warunki gwarancji.

UWAGA: Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, danych (technicznych lub
jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie
same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżały określonych standardów. Ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych
przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.



Specyfikacja i wykaz sprzętu małego AGD, drobnego sprzętu gastronomicznego oraz niezbędnego sprzętu lekkiego na potrzeby pomieszczeń
szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” NIZP-PZH położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24

1. CZĘŚĆ I – WYPOSAŻENIE OGÓLNE
Lp. Nazwa, opis Jednostka

miary
Ilość

1.1 Krzesło składane – min. 6 kolorów (po 5 szt. każdy)
KRZESŁO SKANDYNAWSKIE PLASTIKOWE   materiał siedziska: PP;  stelaż: stal malowana proszkowo; nogi: drewno buk;
Wymiary krzesła  (+ - 3%):
- wysokość: 83 cm
- wysokość do siedziska: 43 cm
- głębokość siedziska: 40 cm
- szerokość siedziska: 46 cm
- wysokość oparcia: 41 cm
- rozstaw podstawy (stelaża) 40x40 cm

szt. 32

1.2 Stół
Stół wykonany z drzewa sosnowego, kolor: bejca jasna patyna (blat), biała bejca (pozostała część stołu)
Wymiary stołu  (+ - 2 %):  74 cm x 74 cm.

szt. 8



1.3 Wieszak na ubrania
Wieszak z regulacją wysokości, w dolnej części wieszaka  umieszczona jest półka, kolor wieszaka biały.

Szyna ubraniowa/ Podstawa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa
Nakładka wykończeniowa/ części plastykowe: Tworzywo polipropylenowe
Sztabka dodatkowa: stal, galwanizowane
Wkładka: tworzywo poliamidowe wzmocnione

Wymiary wieszaka (+ - 2%):
- szerokość: 111 cm
- głębokość: 51 cm
- minimalna wysokość: 126 cm
- maksymalna wysokość: 175 cm
- obciążenie wieszaka min. 35 kg

szt. 4

1.4 Wieszak
Wieszak wykonany z tworzywa polipropylenowego. Kolor wieszaka biały.
 Jeden komplet zawiera 4 szt.

Kpl. 8



1.5 Apteczka ścienna
Apteczka powinna być wyposażona zgodne z normą DIN 13164:1998 i posiadać instrukcje udzielenia pierwszej pomocy. Apteczka
przeznaczona do zakładów pracy.
Apteczkę można powiesić na ścianie za pomocą uchwytu który powinien być dostarczany w komplecie. Apteczka wykonana z
tworzywa sztucznego (ABS), kolor apteczki czerwony/ pomarańczowy.
Wymiary (+ - 2%): 280 mm x 210 mm x 115 mm

szt. 1

1.6 Kosze na odpady segregowane - stacja
Stacja do segregacji odpadów, zawiera 4 kosze 45 l, 2 metalowe podstawy (które są przystosowane do połączenia ze sobą za
pomocą śrub), 4 naklejki z typem segregowanego odpadu, pojemniki wykonane z plastiku.
Kosze dostosowane do segregacji odpadów:

· plastik metal (żółta naklejka oraz pokrywa),
· papier (niebieska naklejka oraz pokrywa),
· szkło (zielona naklejka oraz pokrywa),
· zmieszane (szara naklejka oraz pokrywa)

Kpl. 1

1.7 Regał magazynowy  z półkami
Regał metalowy o wymiarach: min. 175 cm (wysokość), min. 90 cm (szerokość), min. 40 cm (głębokość);
Ilość półek 5;
Obciążenie na półkę: min 220 kg;
Materiał wykonania regału: stal ocynkowana;
Materiał półki: płyta MDF;

Szt. 6



2. CZĘŚĆ II – WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE małe

L.p. Nazwa, opis Jednostka
miary

Ilość

2.1 Robot planetarny
Moc  min. 1400 W.
Pojemność misy roboczej  min. 6,7 litra.
Regulacja obrotów   elektroniczna – płynna.
Funkcje:   ubijanie piany, zagniatanie ciasta, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, krojenie na plastry, krojenie na frytki.
Praca pulsacyjnaoraz funkcja delikatnego mieszania.
Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Funkcje dodatkowe, system zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, ostrza ze stali szlachetnej, Thermo Resist.
W zestawie:
3 mieszadła ze stali nierdzewnej: mieszadło K, trzepaczka, hak do ciasta, blender kielichowy ze szkła Thermo Resist o poj. min. 1,6 l,
maszynka do mielenia, osłony zapobiegające chlapaniu.

Szt. 1

2.2 Krajalnica uniwersalna
- ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej
- wózek z oparciem tworzywa sztucznego
- przełącznik ON / OFF z automatycznym wyłączaniem po ok. 10 minut
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- pokrywa ochronna ostrza z tworzywa sztucznego
- schowek na kabel
- metalowa konstrukcja w kolorze srebrnym oraz elementy ze stali nierdzewne
- Podstawa z hartowanego szkła
- silnik kondensatorowy, bezobsługowy
- zasilanie: 230 V
- moc: 88 - 170 W
- średnica noża: 170 mm
- regulacja grubości cięcia: 0-20 mm

Szt. 1



2.3 Maszynka do mielenia mięsa
- Obudowa wykonana z aluminium.
- Odlewana metalowa taca załadowcza z tacką na zmielone mięso z tworzywa.
- Kołek dociskowy wykonany z tworzywa.
- Aluminiowy ślimak, nóż wykonany ze stali nierdzewnej, sitka ze stali proszkowej.
- 2 sitka o średnicy min. 65,8 mm z otworami 4 mm, 7 mm oraz szarpak.
- 3 końcówki z tworzywa do wyrobu kiełbas o średnicy: 12, 15 i 20 mm.
- Włącznik/przełącznik zmiany kierunku.
- Chwilowa moc pełnego obciążenia 1800 W.
- Silnik o mocy min. 400 W, z blokadą.

Szt. 2

2.4 Szatkownica elektryczna do warzyw
- obudowa wykonana z aluminium,
- 2 zabezpieczenia: zatrzask śruby zamykający pokrywę oraz czujnik elektromagnetyczny (otwarcie pokrywy wyłącza urządzenie),
- duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw,
- mały otwór do wkładania mniejszych warzyw,
- moc całkowita min. 0,55 kW
- prędkość min. 290 obr./min,
- zawiera min. 5 tarcz dających różne efekty krojenia: plastry 2 i 4 mm oraz wiórki 3, 5 i 7 mm,
- wymiary + - 3%: 540 mm(długość) x 240 mm (szerokość x 45 0 mm (wysokość)

Szt. 1



2.5 Garnek miedziany do gotowania ulepów

Garnek miedziany z powłoką non stick. z nieprzywierającą powłoką z cząsteczkami miedzi, wytrzymały na zarysowania i uszkodzenia, posiadający
wygodny uchwyt ze stali nierdzewnej. Średnica 28 cm.

Szt. 2

2.6 Czajnik elektryczny:
- wykonany z polerowanej stali nierdzewnej
- duża pokrywka ułatwiająca nalewanie
- wskaźnik poziomu wody
- automatyczny wyłącznik
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- podstawa umożliwiająca obrót czajnika o 360°
- kontrolka zasilania
- pojemność min. 4,2 l
- moc całkowita min. 2 kW
- napięcie 230 V
- wymiary (+ - 2%): 333 mm długość, 232 mm szerokość, 286 mm wysokość

Szt. 2

2.7 Cedzak stojący
Cedzak stojący. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość + - 2%: 10 cm; Średnica:22cm.

Szt. 3



2.8 Cedzak
Cedzak wykonany ze stali nierdzewnej, dwa uchwyty. Średnica (+ - 2 %): 23,5 cm

Szt. 3

2.9 Zestaw patelni – 6 częściowy.
Patelnie wykonane z aluminium: grubość: min. 3,5mm, z powłoką zapobiegającą przywieraniu, z powłoką teflonowo-platynową,
uchwyty z rurek ze stali nierdzewnej.
1 x patelnia, średnica 20cm
1 x patelnia, średnica 24cm
1 x patelnia, średnica 28cm
1 x patelnia, średnica 32cm
1 x patelnia, średnica 36cm
1 x patelnia, średnica 40cm

Kpl. 3

2.10 Garnki zestaw – 9 częściowy
- materiał stal chromowo-niklowa
- szlifowany brzeg i nienagrzewające się uchwyty
- odpowiedni do kuchni indukcyjnych,
gazowych i elektrycznych
- 4 garnki z pokrywami (pojemność oraz wymiary + - 2%):
2,0 litry – Ø 16 cm – wys. 10,0 cm
2,7 litra – Ø 18 cm – wys. 11,0 cm
5,1 litra – Ø 24 cm – wys. 11,5 cm
6,1 litra – Ø 20 cm – wys. 20,0 cm
- 1 patelnia (pojemność oraz wymiary + - 2%):
2,8 litra – Ø 24 cm – wys. 6,5 cm

Kpl. 3



2.11. Miarki

2.11.1 Zestaw 6 łyżek miarek:
 w następujących rozmiarach: 1/8 łyżeczki do herbaty, 1/4, 1/2, 1 łyżeczka, 1/2 łyżki stołowej i 1 łyżka. Pozwalają łatwo i szybko
odmierzyć potrzebną ilość. Miarki wykonano ze stali nierdzewnej, która zapewnia wysoką trwałość, wytrzymałość. Stal nierdzewna
zapewnia również łatwe czyszczenie.

· Materiał: stal nierdzewna
· 6 różnych rozmiarów
· Pojemność: 1/8 łyżeczki (0,62 ml), 1/4 (1,25 ml), 1/2 (2,5 ml), 1 łyżeczka (5 ml), 1 łyżka (15 ml) – wymiary + - 2 %
· Do dokładnego odmierzania

Kpl. 3

2.11.2 Zestaw miarek - Vogue
Zestaw 5 szt. miarek  zawiera: 1/8: 30 ml (39 (Ø) x 24 mm głębokości). 1/4: 60 ml (53 (Ø) x 27 mm głębokości). 1/3: 80 ml (58 (Ø) x 34
mm głębokości). 1/2: 125 ml (68 (Ø) x 34 mm głębokości). Pełny kubek: 250 ml (81 (Ø) x 48 mm głębokości)
- wymiary + - 2%.
Tworzywo: Stal nierdzewna.
Kolor Srebrny.
Zawartość: Dla szybkiego i precyzyjnego odmierzania.
Łatwe w czyszczeniu.
Można myć w zmywarce.

Kpl. 3



2.12. Zestaw akcesoriów kuchennych
Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę,  bezpieczne dla naczyń z powłoką teflonową, nieprzywierające,
Do zmywania w zmywarce. Zestaw (wymiary + - 3%):
Łopatka - 35 cm
Łyżka cedzakowa - 35 cm
    Łyżka - 35 cm
    Łyżka wazowa - 30 cm
    Tłuczek do ziemniaków - 35 cm
    Trzepaczka - 32 cm
    Stojak - 18 x 11 cm

Kpl. 4

2.13. Noże kuchenne
Jeden komplet zawiera 5 noży w bloku.
- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej;
- rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego
- długość ostrzy +- 2%: 23 cm, 20 cm, 17, cm, 12 cm, 11 cm
- możliwość mycia w zmywarce;
- rodzaj: nóż do obierania, nóż do skrobania, nóż do krojenia, nóż  do siekania
- typ jedzenia: mięso, owoce, warzywa, pieczywo
- blok stojący, kolor bloku czarny;

Kpl. 9



2.14. Zestaw desek HACCP, 450x300 mm (6 szt.),
Deski gładkie,  wykonane z polipropylenu w 6 kolorach.
długość:  450 mm
szerokość: 300 mm
wysokość: 13 mm
materiał:  polipropylen
kształt:  prostokątny
kolor:  biały, czerwony ,niebieski, żółty, zielony, brązowy

Kpl. 5

2.15. Tacka na ciasta i desery z białego tworzywa, wymiar (+ - 2%) 40x30 cm szt. 30

2.16. Sztućce-zestaw
Wykonane ze stali nierdzewnej gatunek 18/10:
12x Nóż obiadowy
12x Łyżka obiadowa
12x Łyżeczka do herbaty
12xWidelec obiadowy
12x Widelczyk do ciasta
2x Łyżka do sałaty/ziemniaków
1x Widelec do sałaty
1x Widelec półmiskowy
1x Łyżka do sosu
1x Łyżka wazowa
1x Łyżeczka do cukru
1x Łopatka do tortu

Kpl. 4

2.17. Talerze

2.17.1 Talerz płaski duży o średnicy (dopuszczalny przedział) 21– 24cm
Kolor biały. Możliwość mycia w zmywarce bez ryzyka uszkodzeń, możliwość stosowania w mikrofalówce.

Szt. 50

2.17.2 Talerz płaski duży o średnicy (dopuszczalny przedział) 27–30 cm
Kolor biały. Możliwość mycia w zmywarce bez ryzyka uszkodzeń, możliwość stosowania w mikrofalówce.

Szt. 50



2.17.3 Talerz płaski śniadaniowy o średnicy (dopuszczalny przedział) 19-21 cm
Kolor biały. Możliwość mycia w zmywarce bez ryzyka uszkodzeń, możliwość stosowania w mikrofalówce.

Szt. 50

2.17.4 Talerz płaski przekąskowy o średnicy  (dopuszczalny przedział)16 –17cm
Kolor biały. Możliwość mycia w zmywarce bez ryzyka uszkodzeń, możliwość stosowania w mikrofalówce.

Szt. 50

2.17.5 Talerz płaski na dodatki o średnicy (dopuszczalny przedział)8–10cm
Kolor biały. Możliwość mycia w zmywarce bez ryzyka uszkodzeń, możliwość stosowania w mikrofalówce.

Szt. 50

2.17.6 Talerz głęboki o średnicy (dopuszczalny przedział) 20-24cm
Kolor biały. Możliwość mycia w zmywarce bez ryzyka uszkodzeń, możliwość stosowania w mikrofalówce.

Szt. 50

2.18. Filiżanka
Pojemność min. 210 ml,
 Produkt powinien posiadać gwarancje na wyszczerbienia, dostosowany do kuchenek mikrofalowych, zmywarek i zamrażarek,
krawędzie zapewniające odporność na wyszczerbienia, w pełni szkliwiony, odporny na ciepło i wstrząsy.

szt. 50

2.19. Szklanka
Pojemność min. 35 cl = 350 ml
Szkło bezbarwne hartowane, można zmywać w zmywarce.

szt. 50

2.20. Waga kuchenna
Waga gastronomiczna wykonana ze stali nierdzewnej o zakresie ważenia do 2 kg,  dokładność ważenia: 10 g , szalka stalowa o
średnicy 20 cm.

szt. 3

2.21. Dzbanek
Dzbanek, szkło bezbarwne 1.7 l (pojemność + - 3 %)
Można zmywać w zmywarce

Szt. 8



2.22. Zestaw do przypraw – 5 elementów
Zestaw do przypraw - 5 częściowy (sól, pieprz, ocet, oliwa i wykałaczki), wykonanie ze szkła oraz stali nierdzewnej.

Kpl. 4

2.23. Miski stalowe 6 szt.
Miska do mieszania ze stali nierdzewnej (zestaw 6 sztuk). Miska do przechowywania sałatek. Zestaw misek do sałatek kuchennych.
Wymiary misek (+ - 2%):
- średnica 18 cm, wysokość 9,6 cm
- średnica 20 cm, wysokość 10,6 cm
- średnica 22 cm, wysokość 11,4 cm
- średnica 24 cm, wysokość 11,9 cm
- średnica 26 cm, wysokość 12,9 cm
- średnica 28 cm, wysokość 13,9 cm

kpl. 5

2.24. Przybory do zdobienia potraw – zestaw 22 szt.
materiał:  stal nierdzewna, drewno. Zestaw do carvingu zawierający noże do obierania, dekorator do warzyw i owoców, nóż-piłę, nóż
dwustronny do kulek, nóż w kształcie dziobu, obierak płaski, nóż karbowany oraz inne narzędzia do carvingu. Noże - drewniany
uchwyt.

Kpl. 1



2.25. Patery

2.25.1 Patera: jednostopniowa
- Patera okrągła do ciast i tortów, można myć w zmywarkach i sztaplować.
- Średnica patery 310 mm (+ - 4%)
- Kolor biały
- Ilość poziomów - 1

Szt. 3

2.25.2 Patera: 5 stopniowa z różnymi końcówkami

-Patera, stojak do tortów 5-poziomowy, 44-40-32-25-20 cm, wysokość 68 cm - wymiary: (+ - 3%):. Wykonanie z białego, lekkiego
tworzywa sztucznego.

Szt. 3

2.26. Termometr do mierzenia temperatury produktu
Termometr ze stali nierdzewnej  z klipsem o pomiarze temperatury od 0 oC do 250 oC

Szt. 3

2.27. Pojemnik GN 1/1 200 mm.
Wymiary: 530 mm długość x 325 mm szerokość x 200 mm wysokość.
Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość stosowania w temperaturach od -40 oC do + 300 oC.

Szt. 6

2.28. Pojemnik GN 1/2 200 mm.
Wymiary: 325 mm długość x 265 mm szerokość x 200 mm wysokość.
Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość stosowania w temperaturach od -40 oC do + 300 oC.

Szt. 4

2.29. Pojemnik GN 1/1 20 mm.
Wymiary: 325 mm długość x 265 mm szerokość x 20 mm wysokość.
Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość stosowania w temperaturach od -40 oC do + 300 oC.

Szt. 6

2.30. Pojemnik GN 1/1 40 mm.
Wymiary: 530 mm długość x 325 mm szerokość x 40 mm wysokość.
Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość stosowania w temperaturach od -40 oC do + 300 oC.

Szt. 6



2.31. Pojemnik GN 1/1 65 mm.
Wymiary: 530 mm długość x 325 mm szerokość x 65 mm wysokość. Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość stosowania w
temperaturach od -40 oC do + 300 oC.

Szt. 6

3.CZĘŚĆ III -  Uniformy gastronomiczne, pozostałe

L.p. Nazwa, opis Jednostka Ilość
3.1. Czapki budyniówki regulowana

Czapka kucharska w kolorze białym dedykowana do pracy dla kucharzy. Wykonanie poliestr/bawełna. Rozmiar uniwersalny z regulacją na rzepy.

szt. 30

3.2. Zapaski

Zapaska przeznaczona do pracy dla kucharzy w ok. 6 kolorach (do wyboru przez Zamawiającego). Wykonanie z wysokiej jakości
materiału zabezpieczającego przed zabrudzeniami, odpryskującym tłuszczem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

szt. 30


