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ZSCL – szkoła XXI wieku 
Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej:  

XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.2.  
Infrastruktura kształcenia zawodowego dla poddziałania: 12.2.2.  

Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu dla                     
pracowni hotelarskiej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół                                   
w Czerwionce-Leszczynach” 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiot główny zamówienia CPV:     39141000-2 
     39141400-6 

      39710000-2 
 

1. Wykaz i opis sprzętu oraz wyposażenia a także minimalne parametry techniczne i wymagania 
Zamawiającego: 

1) Chłodziarko- 
zamrażarka 
(szt.1) 
 

Opis: 
- materiał wykonania: stal nierdzewna 
- kolor: inox (stalowy) 
- pojemność całkowita: minimum 500 l 
- french door 
- położenie zamrażalnika - na dole 
- wyświetlacz 
- dystrybutor wody  
- kostkarka  do lodu 
- sterowanie elektroniczne 
- system no frost 
- wymuszona cyrkulacja powietrza 
- klasa energetyczna: minimum A+ 
 

2) Zmywarka 
gastronomiczna  
do szkła  
(szt.1) 

Opis: 
- materiał wykonania: stal nierdzewna 
- pojemność bojlera: minimum 2,6 l. 
- przeznaczona do mycia szkła przezroczystego (szklanek, kieliszków, pokali 
itp. ) oraz talerzyków, sztućców 
- trzy ramiona myjąco-płuczące (1 na górze i 2 na dole) 
- pompa odpływu 
- funkcja wyparzania 
- moc grzałek bojlera: minimum 2,4 kW 
-cykl mycia z wyparzaniem min. 2 minuty 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kuchnie-do-zabudowy-4703/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-biurowe-4682/
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3) Ekspres 
ciśnieniowy 
dwugrupowy           
z młynkiem 
(szt.1) 

Opis: 
- materiał wykonania obudowy: stal nierdzewna 
- kolor: inox (stalowy)  
- młynek 
- 2 niezależne manometry dla pompy i bojlera 
- 2 dysze do pary 
- 1 dysza do wrzątku 
- podgrzewacz do filiżanek 
- sterowanie elektroniczne 
- automatyczne napuszczanie wody i płukanie grupy 
- moc całkowita minimum 2,5 kW 
- miedziany bojler 
- ruchome dysze wykonane ze stali nierdzewnej 

 
4) Kuchenka 
elektryczna 
(szt.1) 

Opis: 
- wymiary bez elementów wystających (SxWxG) min.60x90x60 cm 
-  min.cztery pola grzewcze w tym 1 pole poszerzane ceramiczne 
- płyty elektryczne z ochroną przeciwko przegrzaniu 
- piekarnik elektryczny min. poj. 70l. 
-  ruszt dwuczęściowy emaliowany 
- pola HiLight 
- napięcie zasilania 230 V 
- moc przyłączeniowa  min.10,2 kW 
- klasa energetyczna min. A 
 

5) Pomocnik 
kelnerski wraz  
z wyposażeniem 
(szt. 1) 

Opis: 
- wymiary (wys x szer x gł): 140 cm x 90 cm x 45 cm 
- część górna: na wysokości 105 cm półeczka o szerokości 20 cm, na   
   wysokości 125 cm druga półeczka o szerokości 20 cm 
- tył mebla sięgający do wysokości 140 cm 
- część dolna: blat o głębokości 45 cm, dwie szuflady - górna                                  
   z przegródkami na sztućce i drobny sprzęt kelnerski,  dolna szuflada  
   głęboka z pełnym wysuwem, umieszczona na wzmacnianych metalowych  
   prowadnicach, zamykana na zamek 
- 4 kółka pełnoskrętne w tym 2 z hamulcem 
- krawędzie szafki zabezpieczone PCV 
 
Wyposażyć w: 

 1 otwieracz kelnerski ze stali nierdzewnej 
 1 wiaderko do szampana o poj. min. 3,3 l, ze stali nierdzewnej 
 2 łopatki do tortu ze stali nierdzewnej 
 1 pięcioczęściowy zestaw naczyń do przypraw ze szkła i stali 

nierdzewnej 
 2 podgrzewacze do dzbanków  
 4 białe wazoniki o poj. min.230 ml 
 1 taca kelnerska antypoślizgowa 
 6 pucharków do lodów o poj. min. 0,125 l  
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 1 shaker do koktajli o poj. min. 0,8 l ze stali nierdzewnej 
 zestaw barmański 
 1 szczypce do lodu min. 180 mm ze stali nierdzewnej 
 1 koszyk do pieczywa  
 serwis do kawy i herbaty na 12 osób biały (zdatny do mycia  

w zmywarce i używania w mikrofalówce) z talerzykami deserowymi 
bieliznę stołową: 6 białych obrusów min. 140 cm x 140 cm z tkaniny 
plamoodpornej, 24 bordowe serwetki z tkaniny plamoodpornej  
o wymiarach min. 30 cm x30 cm. 
 

Wizualizacja pomocnika kelnerskiego znajduje się w Szkicu 
poglądowym zabudowy baru, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

 
5) Zabudowa 
baru 
( szt. 1) 

Lada barowa: konstrukcja - płyta mdf o grubości minimum 18 mm.  Lada                   
o długości min. 400 cm, zaokrąglona na obu końcach. Część prosta lady: min. 
300 cm, zaokrąglenia po min. 50 cm z obu stron. Wysokość lady na całej 
długości: min. 120 cm, zakończona blatem górnym, o szerokości min. 40 cm. 
Pod blatem górnym, od strony wewnętrznej: dwie lampki podszafkowe, kolor 
obudowy: srebrny satynowy. Zastosować możliwość osobnego włączania 
oświetlenia. Blat dolny umieszczony na wysokości 85 cm. Szerokość blatu 
części dolnej (roboczej): 60 cm. Pod dolnym blatem, na części prostej, 
równoległe szuflady, każda zamykana na zamek. Pod szufladami otwarte 
szafki z jedną półką umieszczoną w połowie wysokości szafki. Blat z płyty 
żaroodpornej. Blat górny-olcha ciemniejszy odcień, blat dolny olcha jaśniejszy 
odcień. Pozostałe elementy lady -okleina: olcha jaśniejszy odcień. 
Front lady barowej (części prostej): dzielony na trzy równe poziome części 
zróżnicowane kolorystycznie. Część górna i dolna, okleina: olcha jaśniejszy 
odcień. Część środkowa olcha-ciemniejszy odcień. Pomiędzy częścią górną                      
i środkową oraz środkową i dolną frontu: zastosować paski LED w silikonie, 
hermetyczne (IP 65), moc 4,8 W, kolor ciepły czerwony, montowane w profilu 
aluminiowym wpuszczanym w płytę meblową, klosz pryzmatyczny. Części 
zaokrąglone lady barowej -nie dzielone, bez pasków led, okleina: olcha-
jaśniejszy odcień. 
Witryna barowa: szerokość 40 cm, długość 300 cm, wysokość 110 cm. 
Złożona z 3 półek szklanych po obu stronach witryny, zamykanych na 
drzwiczki szklane z zamkiem na klucz (od strony zewnętrznej półka zamknięta 
stałą szybą, od strony wewnętrznej drzwiczki szklane zamykane na klucz.). 
Półki umieszczone odpowiednio na wysokości 25 cm, 55 cm, 85 cm od lady 
barowej. Półki umieszczone na konstrukcji stalowej – profile stalowe 2x2 cm, 
wykończenie satynowe. Szkło półek: hartowane, grubość minimum 6mm,                       
z podświetleniem LED, kolor ciepły biały. Witryna zakończona u góry 
daszkiem zwieńczonym gzymsem. Konstrukcja daszku: płyta mdf, okleina 
kolor olcha, jaśniejszy odcień. W daszku witryny minimum trzy punkty 
świetlne (halogen LED, 6W, kolor: ciepły biały, obudowa srebrna satynowa). 
W daszku nad ladą barową, w części poza szklanymi półkami, od strony lewej 
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(patrząc od frontu), zamieścić trzy wieszaki do kieliszków o szerokości 30 cm 
sztuka, stal chromowana, kolor srebrny. 
Kredens: szerokość 90 cm, długość: 400 cm, wysokość: 85 cm. Konstrukcja 
płyta mdf, okleina kolor olcha jaśniejsze wybarwienie. Blat kredensu z płyty 
żaroodpornej, kolor: olcha ciemniejszy odcień. W blacie od strony prawej 
(patrząc od frontu) szafka z szufladą i półką umieszczoną w połowie szafki, 
zamykane na klucz,  po jej lewej stronie zlewozmywak dwukomorowy, kolor 
stal satynowa, gładki, bateria zlewozmywakowa na dźwignię, z wyciąganym 
spryskiwaczem, kolor srebrny satynowy. Pod zlewozmywakiem: wysuwana 
szuflada z 4 koszami  do segregacji śmieci (papier, szkło, plastik, odpady 
biodegradowalne). Następnie od jego lewej strony szafka z wbudowaną 
zmywarką do szkła, od jej lewej strony wąska głęboka szuflada typu kosz  
cargo, od jej lewej strony dwie szafki z szufladą pod blatem oraz półką 
umieszczoną  w połowie wysokości szafki, szuflady i szafki zamykane na 
klucz. W min. dwóch szufladach podblatowych zastosować wkłady  do 
sztućców. 
W szafkach i szufladach zastosować spowalniacze zamykania tzw. „cichy 
domyk”. Prowadnice szuflad głębokich - metalowe. 
Otwieranie szafek i szuflad – uchwyty, kolor srebrny satynowy. Zastosować 
zamykanie na klucz w szufladach i półkach w miejscach wskazanych przez 
inwestora na etapie realizacji. 
Cokół mebli połączyć szczelnie z posadzką listwą cokołową dostosowaną do 
grubości płyty meblowej, kolor transparentny. 
 
Wizualizacja zabudowy baru znajduje się w Szkicu poglądowym 
zabudowy baru, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

Gwarancja minimum 24 miesiące na  cały sprzęt i wyposażenie dla pracowni hotelarskiej do 
praktycznej nauki zawodu.  
Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę musi być jednakowy dla każdego sprzętu                                      
i wyposażenia  będącego przedmiotem zamówienia. 
 
 
2. Wymagania prawne. 
Sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE lub certyfikat CE potwierdzający, iż  spełnia 
wymagania stosownej dyrektywy Unii Europejskiej. 
 

3. Wymagania dotyczące instrukcji obsługi sprzętu. 
Instrukcja obsługi musi być dostarczona w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim. 
 


