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Załącznik nr 2b do SIWZ  

 

Część 2: Dostawa wyposażenia gospodarczego i sprzętu. 
  

Opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1. Lampa bakteriobójcza 
Dezynfekcja powietrza odbywa się wewnątrz komory dezynfekcyjnej. Promieniowanie UV-

C nie wydostaje się poza obudowę, dzięki czemu lampy są w pełni bezpieczne dla ludzi, 
którzy mogą przebywać w pomieszczeniu podczas pracy lampy.  

DANE TECHNICZNE: 

• napięcie zasilania: 230 V 50 Hz 
• energooszczędne - pobór mocy: 115 VA 

• element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55  W 
• trwałość promiennika: 8000 h  

• wydajność wentylatora: 199 m3/h 

• dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h 
• zasięg działania lampy: 18-36 m2 

• klasa zabezpieczenia ppor.: I 
• typ obudowy: IP 20 

• wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm 
• wymiary: 600 x 1340 x 600 mm 

• masa: 13,5 kg 

przewód z wtyczką 
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2. Apteczka metalowa + wyposażenie do apteczki 

Metalowa szafeczka wyposażona w otwory montażowe, dzięki którym można zawiesić na 

ścianie. Wykonana z blachy 0,8 – 1,2 mm, posiada zamek cylindryczny, otwory 
montażowe do zawieszenia, 2 półki w środku 
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3. Wózek do sprzątania dwu wiaderkowy z mopem 

Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy z wyciskarką do mopa. Wózek wykonany jest z 
tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne – polipropylenu. Posiada kółko o mi. 

Wym. 70mm. Metalowe ramie wyposażone w warstwę antykorozyjną. 
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4. Pojemnik na papier toaletowy 

Pojemnik na papier toaletowy wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk. Min. 

wym.240x130x260mm 
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5. Pojemnik na mydło 

Wyposażony w wygodny przycisk pojemnik na mydło o pojemności 1000 ml, 

przeznaczony do montażu ściennego. Dozownik z tworzywa ABS ze zbiornikiem 
wielokrotnego napełniania wyposażony w plastikowy kluczyk i okienko, które pozwala 

kontrolować ilość mydła.   
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6. Komplet do WC – szczotka z pojemnikiem plastikowym 

Szczotka wraz z pojemnikiem do Wc 
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7. Pojemnik na płyn do dezynfekcji 
Pojemnik 500ml, odporny mechanicznie, na kluczyk, możliwość dozowania płynu łokciem, 

pojemność zbiornika 500 ml 
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8. Odkurzacz na mokro 
Profesjonalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. Wymiary urządzenia max. (D x Sz 

x W) 395x555x445 mm. Odkurzacz kompletny ze specjalnym  pływakiem z podwójnym 
filtrem, zapewniającym ochronę silnika przed zalaniem oraz z wężem i ssawą z 

wymiennymi gumami. Parametry techniczne: 

 
• Pojemność zbiornika max. 12L 

• Waga maszyny wraz z przewodem max.10kg 
• Niski poziom hałasu max. 65 dB(A) 
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• Niskie zużycie prądu max. 1000 W  
• Siła ssania min. 22 kPa 

• Przepływ powietrza min. 60 l/sek 

• Długość przewodu min. 10m 
• Liczba kółek 5szt 

• W zestawie akcesoria do pracy na mokro - dysza aluminiowa, wąż giętki, złączka 
kątowa i rura ssąca sztywna 

Wymagamy przeszkolenia i wdrożenia sprzętu do pracy oraz co najmniej 2 letnią 

gwarancję 

9. Szorowarka 

Jednotarczowa maszyna z tarczą napędową, szczotką i zbiornikiem na wodę (minimum 8 
litrów), przeznaczona do czyszczenia powierzchni.  

 

• szerokość pracy min. 43cm; 
• nominalny pobór mocy max 1100 Wat; 

• poziom hałasu max 57 dB (A); 
• prędkość obrotowa 165 obr./min ; 

• waga min. 42 kg; 

• możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń elektrycznych (np. odkurzacz, 
wytwornica piany); 

• długość przewodu min. 15 m; 
• kształt rękojeści przystosowany do naturalnego układu dłoni; 

• podwójny stopień zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem; 
• gumowa osłona obudowy szczotki; 

• składany uchwyt maszyny; 

• metalowy uchwyt z tyłu rękojeści ułatwia przewożenie dodatkowych akcesoriów; 
• w komplecie szczotka miękka do prania dywanów  

Wymagamy przeszkolenia i wdrożenia sprzętu do pracy oraz co najmniej 2 letnią 
gwarancję 
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10. Wytwornica Piany 

• Urządzenie pozwalające prać wykładziny metodą „na sucho”, wytwarzające pianę, 
współpracujące, kompatybilne i pochodzące od jednego producenta co urządzenie 

opisane w pkt. 8 

• Pojemność zbiornika 5,5 L  
• Poziom hałasu 62 dB(A) 

• Zużycie prądu 120 W  
• Napięcie 230 V / 50 Hz 

• owalna obudowa 
• szybki i prosty montaż wytwornicy 

• możliwość dokładnego dozowania piany 

• możliwość podłączenia zestawu ręcznego do prania 
 

Wymagamy przeszkolenia i wdrożenia sprzętu do pracy oraz co najmniej 2 letnią 
gwarancję 
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11. Szczotka do wytwornicy piany 

Szczotka przystosowana do czyszczenia „suchą pianą” kompatybilna z produktem z pkt.9 
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12. Maszyna Szorująco Zbierająca 

• Kompletna maszyna : maszyna, baterie, wbudowany prostownik, trzymak padów, 

szczotka szorująca, kompletna ssawa. 
• Urządzenie posiadające system zarządzania bateriami zapobiegający ich 

wyładowaniu 
• Ciężar urządzenia w gotowości do pracy nie wyższa niż 110kg 

• Klasa bezpieczeństwa urządzenia co najmniej I 

• Wydajność urządzenia co najmniej 1 290m²/h 
• Poziom hałasu urządzenia pracującego nie wyższa niż 68dB 

• Szerokość pracy urządzenia nie mniej niż 43 cm 
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• Szerokość ssawy urządzenia nie mniej niż 69 cm 
• Maszyna wyposażona w gumy zbierające z czterostronnym zastosowaniem co 

najmniej 2 sztuki (tylna i przednia) 

• Pojemność zbiornika na czystą wodę lub czysty płyn co najmniej 22 litrów 
• Pojemność zbiornika na brudną wodę lub brudny płyn co najmniej 22 litrów 

• Urządzenie z zastosowaniem baterii litowo-jonowych o mocy nie mniejszej niż 
50Ah 

• Żywotność baterii litowo-jonowych co najmniej 5 lat 

• Czas ładowania baterii do pełnej pojemności nie dłuższy niż 210 minut 
• Czas pracy urządzenia na naładowanej baterii do 2h. 

• szczotka szorująca o średnicy nie mniejszej niż 43 cm 
• Prędkość obrotowa szczotki nie niższa niż 165/minutę 

• Elastyczny czas pracy urządzenia pozwalający użyć urządzenie, nawet jeśli bateria 
nie została do końca naładowana  

• Dodatkowa gwarancja na baterie co najmniej 48 miesięcy 

• Certyfikaty CE i CB na urządzenie 
Wymagamy przeszkolenia i wdrożenia sprzętu do pracy oraz co najmniej 2 letnią 

gwarancję 

13. Mata wejściowa 200x300cm 
Tekstylna mata wejściowa do zastosowań o średnim natężeniu ruchu. 

• Bardzo skuteczne usuwanie drobnych zanieczyszczeń i wilgoci 
• Dwuwłóknowa struktura pętelek zebrana w formie kratki 

• Zalecane zastosowanie jako druga mata, przy umiarkowanym nasileniu ruchu 
• Antypoślizgowy spodni materiał PCV bez zawartości ftalanu 

• Długość całkowita 3 m 

• Grubość 7,5 mm 
• Odporność na poślizg DIN 51130: R12 

• Szerokość całkowita (jednostki metryczne) 2 m 
• Trudnopalność EN 13501-1: Efl-s1 

• Uszczelnianie brzegów 25 mm 
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14. Mata wejściowa 914mmx150cm 
Tekstylna mata wejściowa do zastosowań o małym natężeniu ruchu.  

 

• Dwuwłóknowe pęki przechwytująca i pochłaniające brud i wilgoć skuteczniej niż 
konwencjonalne maty 

• Warstwę spodnią stanowi antypoślizgowy materiał PCV bez zawartości ftalanu. 
• Można bez trudu zginać i zaginać, zawiera antypoślizgowy materiał PVC. 

• Długość całkowita 1,5 m 
• Grubość 5,6 mm 

• Kolor produktu: Czarny 

• Odporność na poślizg DIN 51130: R11Pozycjonowanie 
• Szerokość całkowita 914 mm 

• Trudnopalność EN 13501-1: Efl-s1 
• Uszczelnianie brzegów 25 mm 
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15. Suszarka 

Wolnostojąca suszarka kondensacyjna do ubrań o wielkości załadunku minimum 8 kg. 
System suszenia za pomocą pompy ciepła. Klasa energetyczna suszarki to minimum E wg 

nowej klasyfikacji klas energetycznych. 
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16. Robot wielofunkcyjny (szatkownica-cutter, emulgator) 
Urządzenie wielofunkcyjne, połączenie szatkownicy do warzyw z cutterem-emulgatorem, 

składające się z bloku silnika o zmiennej prędkości. Urządzenie powinno być wyposażone 
w elektroniczny, płaski, wodoszczelny panel sterujący z możliwością programowania. 

Urządzenie o wydajności urządzenia ok. 450 kg/ godz., dla kuchni, które wydają 40-400 

posiłków dziennie. Cutter wyposażony w zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności  
min. 5 l. 

Dodatkowe parametry i wymagania: 
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• Konstrukcja o dużej wytrzymałości (blok i pojemnik ze stali nierdzewnej) 
• Mocne wkręcane nóżki 

• Jednodźwigniowa konstrukcja z obrotową rączką 

• Zaokrąglone krawędzie  
• Łatwy demontaż elementów 

• Maksymalny dostęp do miejsc stykających się z żywnością 
Poza wyposażeniem standardowym robot powinien być wyposażony w następujące 

warianty tarcz do szatkownicy: 

• Tarcza do wiórków 2mm 
• Tarcza do wiórków 3mm 

• Tarcza do wiórków 6mm 
• Tarcza do ucierania na placki 1mm 

• Tarcza do szatkowania kapusty plastry 6mm  
• Tarcza do ziemniaków na kostkę 8x8x8mm 

 

 
 


