
 

Załącznik 4 

 

Tabela parametrów technicznych 

 

1.1.Nazwa zamówienia:  

Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zmywalni w związku z realizacją projektu pn.  

„Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu – 

Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej” 

działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

  

Adres inwestycji: 

• Nr działki - 2374 

• Obręb- 0002 Horyniec Zdrój 

• Miejscowość- ul. Sobieskiego 3, 37-620 Horyniec-Zdrój  

• Gmina- Horyniec-Zdrój 

 

Nazwa i adres inwestora: 

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 

37 - 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego III 

 

 

1.2.Zakres stosowania tabeli parametrów technicznych:  

 

• Tabela parametrów technicznych jest częścią Dokumentów przetargowych, które należy 

stosować przy zlecaniu i wykonaniu dostaw objętych Specyfikacją i stanowi zbiór wymagań 

technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości dostaw. Są 

one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i 

eksploatacyjnych. Jednocześnie Tabela (…) uwzględnia wymagania Zamawiającego i 

możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa dostaw. Warunki techniczne 

opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

 

1.3.Wykonanie dostawy:  

 

Zaleca się zapoznanie z miejscem wykonywania dostawy przed złożeniem oferty/ zapoznanie się  

z rozmieszczeniem wyposażenia objętego dostawą. Szczegółowy zakres zamieszczono w Tabeli 

parametrów technicznych. W ofercie należy uwzględnić prace bezpośrednio wynikające z Tabeli 

parametrów technicznych oraz wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się 

niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, z uwzględnieniem organizacji prac w 

czynnym obiekcie.  

Wykonawca dostawy jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za jej zgodność z Tabelą 

parametrów technicznych i poleceniami Zamawiającego.  

 



 
 

 

Lp. Nazwa Opis wymaganych parametrów 

technicznych 

  

Wymagany 

parametr 

(spełnienie 

wymagań 

TAK/NIE) Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów 

1 
Dostawa i montaż wyposażenia 

kuchni i zmywalni 

  

3.1 
Szafa magazynowa drzwi przesuwane 

wykonanie stal nierdzewna Aisi 
304,konstrukcja spawana 

Wymiary: 1440 x 650 x 2000 mm 
  

3.2 
Szafa magazynowa drzwi przesuwane 

wykonanie stal nierdzewna Aisi 
304,konstrukcja spawana 

Wymiary: 1320x650x2000 mm 
  

3.3 
Zlew 1-komorowy wykonanie stal 
nierdzewna Aisi 304,konstrukcja 
spawana 

Wymiary: 1500x600x850 mm 
  

3.4 Wózek kelnerski 3 półkowy Wymiary: 800x500 mm 

  

3.5 
Szafa magazynowa drzwi przesuwane 

wykonanie stal nierdzewna Aisi 
304,konstrukcja spawana 

Wymiary: 800 x 800 x 2000 mm 
  

3.6 

Stół roboczy z szafką drzwi 
przesuwane  wykonanie stal 

nierdzewna Aisi 304,konstrukcja 
spawana 

Wymiary: 1900 x 700 x 850 mm 

  

3.7 

Patelnia 64 l. elektryczna moc 
całkowita 9 kW,ręczny przechył 

misy,płynna regulacja temperatury w 
zakresie od 50 do 275 stopni C 

Poj. 64 l 

  

3.8 

Patelnia 40 l.  Elektryczna moc 
całkowita 5,4 Kw,ręczny przechył 

misy,płynna regulacja temperatury w 
zakresie od 50 do 275 stopni C 

poj. 40 l 

  

3.9 
Kuchnia gazowa 6-palnikowa na 

podstawie otwartej z dolną półką,moc 
37,5 kW 

Wymiary: 1200 x 700 x 850 mmm 
  



 

3.10 

Okap wentylacyjny z filtrami i 
wentylator w  okapie,wykonanie stal 
nierdzewna ( wentylator promieniowy 

dwustronnie ssący z  napędem 
bezpośrednim . Wirnik tupu F z 
galwanizowanej blacy stalowej 

Wymiary: 5800 x 1200 x 500 mm 

  

3.11 

Zestaw  kociołków  Zbiornik warzelny 
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 

1.4301(AISI 304).Trzystopniowa 
regulacja mocy grzewczej. Zawory 
parowe sterujące niezależnie pracą 

każdego zbiornika. Elektroniczny układ 
kontroli poziomu wody z wytwornicy 

pary. Ogranicznik temperatury 
zapobiegający przegrzaniu zbiornika i 
uszkodzeniu grzałek elektrycznych. 

Zabezpieczenie przed przechyleniem. 
Przyłącze oraz zawór wody zimnej 

W zestawie kociołki o różnej pojemności 

  

3.12 

Stół roboczy z szafką drzwi 
przesuwane wykonanie stal 

nierdzewna Aisi 304,konstrukcja 
spawana 

Wymiary: 1500 x 800 x 750 mm 

  

3.13 
Szałka wisząca drzwi przesuwane 

wykonanie stal nierdzewna Aisi 
304,konstrukcja spawana 

Wymiary: 1500 x 300 x 600 mm 

  

3.14 

Stół roboczy z szafką drzwi 
przesuwane wykonanie stal 

nierdzewna Aisi 304,konstrukcja 
spawana 

Wymiary: 2000 x 700 x 850 mm 

  

3.15 
Basen 2-komorowy gł komory 400 

wykonanie stal nierdzewna Aisi 
304,konstrukcja spawana 

Wymiary: 1400 x 700 x 850 mm 

  



 

3.16 

Krajalnica do chleba  ,standardowe 
wykonanie; 

wymiary:620x760x460mm.Maksymalne 
wymiary pieczywa: 380x165x90mm. 

Wydajność :do 150 bochenków/godz. 
Półka odkładcza płaska. Szuflada do 

zbierania okruchów 

Wymiary: 460 x620 x 460 mm 

  

3.17 

Szatkownica z oprzyrządowaniem. 
Szatkownica o bardzo dużej 
wydajności przeznaczona do 

rozdrabniania warzyw na 
plastry,wiórki,paski,plastry 

korbowane,miazgę oraz kostkę. 
Polecana do lokali wydających od 20 

do 400 porcji dziennie. Obudowa 
urządzenia oraz podajnik wykonane  z 

metalu. Szatkownica posiada dwa 
otwory wsadowe:półokrągły do warzyw  
owalnych i otwór podłużny do ciągłego 

cięcia warzyw długich 
(ogórki,pory)Szatkownica świetnie 

nadaje się również do rozdrabniania 
suchego 

pieczywa,sera,orzechów,grzybów itp. 
Podajnik wyposażony w funkcję 

start/stop gwarantujący bezpieczną 
pracę. Dzięki zastosowaniu pochyłej 

konstrukcji podajnik i dźwignia 
dociskowa znajdująca się na wygodnej 

wysokości,co zapewnia wygodę 
użytkowania szatkownicy 

Wymiary: 425 x 215 x 495 mm 

  

3.18 Rury do okapów i kolanka Rury i kolanka różnej wielkości   

3.19 
Uzdatniacz wody automatyczny 

Softener T 
Wymiary: 233 x 466 x 435 mm 

  

3.20 

Krajalnica do wędlin i sera z nożem 
teflonowym służąca do krojenia sera. 
Pokrycie teflonem nie tylko noża , ale 
również płyty oporowej i pokrywy noża 

umożliwia łatwe ześlizgiwanie sera. 
Płynna regulacja grubości plastra od 0 
do 16mm.Pochylone ostrze o średnicy 

25cm. Optymalnie pochylenie stołu 
podawczego do noża pod kontem 45 

stopni. 

Wymiary: 57 x 45.5 x 45 cm 

  



 

3.21 Tarcza słupki Halde 2x6 mm Dwie tarcze :6 mm 

  

3.22 
Stół załadowczy do zmywarki 

kapturowej wykonanie stal nierdzewna 
Aisi 304,konstrukcja spawana 

Wymiary: 600 x700 mm 

  

3.23 
Stół załadowczy do zmywarki 

kapturowej wykonanie stal nierdzewna 
Aisi 304,konstrukcja spawana 

Wymiary: 1100 x 700x 850 mm 

  

3.24 

Zmywarka kapturowa z pompą 
wspomagającą płukanie i pompą 

spustu wody,wyposażona w dozownik 
płynu myjącego i 

nabłyszczającego,moc całkowita 
17,7kW 

Wymiary: 675 x 675 x 1440 mm 

  

3.25 

Piekarnik 3- modułowy moc 
całkowita:21,0 kW. Napięcie 

zasilania:3NPE 230/400V 50Hz 
Regulacja temperatury w zakresie:50 
stopni C do 250 stopni C Wymiary: 
900x850x1580 mm.  Ilość komór: 3  

Pojemność komory:3x2/1 GN  
Oświetlenie komory : tak 

Wymiary: 900 x850 x 1580 mm 

  

 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonej tabeli parametrów technicznych 

 

 

 

 



 
2. Wymagania:  

 

2.1. Wymagania podstawowe:  

 

• Wyposażenie zastosowane do realizacji dostawy powinno odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

oraz zgodne z Rozporządzeniem w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.  

• Nie ma możliwości wykonania dostawy używanego wyposażenia  

• Oferowany przedmiot zamówienia – dostawa i montaż wyposażenia na kuchnię i zmywalnię –spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzone 

do obrotu i używania na terenie Polski. 

• Na żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  

z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną 

• W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych, Zamawiający może dopuścić wyłącznie takie rozwiązania zmian technologii wykonania i 

użytych materiałów w ofercie, które przed jej wprowadzeniem będą uzgodnione z Zamawiającym, a ich parametry techniczno-eksploatacyjne nie 

będą gorsze niż referencyjne przywołane w dokumentacji, co musi wykazać Wykonawca. 

 

 

2.2. Materiały nie spełniające wymogów:  

 

Wyposażenie nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z miejsca dostawy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Wyposażenie, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i ewentualnym brakiem zapłaty.  

 

3. Sprzęt i transport:  

Do wykonania dostawy Wykonawca zobowiązany jest zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego zakresu dostawy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować przeprowadzenie dostawy zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie .  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wyposażenia. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać sprawne, terminowe przeprowadzenie dostawy.  

 



 
 

 

 

4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:  

 

Podczas realizacji dostawy Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy  

 

 

5. Wykonanie dostawy:  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania dostawy:  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie dostawy zgodnie z Umową oraz za jakość wyposażenia, za jego zgodność z wymaganiami Tabeli 

parametrów technicznych, oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonaniu 

dostawy zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

 

6. Odbiór dostawy:  

 

W zależności od ustaleń dostawy podlegają odbiorowi końcowemu - Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do 

dokonania odbioru. Potwierdzeniem odbioru dostawy jest podpisany (bez zastrzeżeń) protokół odbioru jakościowego.  

 

 

 


