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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zmywarki tunelowej Winterhalter STR 130 ENERGY  

wraz z wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb Hotelu Wolin w Międzyzdrojach. 

Miejsce wykonania Przedmiotu Zamówienia: 

Hotel Wolin 

ul. Nowomyśliwska 76 

72-500 Międzyzdroje 

Wykonawca w celu dokonania prawidłowej wyceny zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem 

wykonania Przedmiotu Zamówienia, jego otoczeniem oraz dokonania niezbędnych pomiarów,  

w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert, po uzgodnieniu dokładnego terminu  

z p. Rafałem Jagusztynem, tel. kom. 605 631 599. 

Wymagania dotyczące urządzenia: 

1. Zmywarka do mycia zastawy stołowej i naczyń kuchennych - tunelowa o wydajności teoretycznej  

min. 130 koszy na godzinę. 

2. Spełnienie wymagań dotyczących: 

a. klasyfikacji, zgodnie z normą PN-90/A-55655 zmywarki i urządzenia pomocniczego  

w zakładach żywienia zbiorowego, 

b. wykonania zgodnie z normą PN-91/A-55636, zmywarki elektrycznej do naczyń dla zakładów żywienia 

zbiorowego, 

c. bezpieczeństwa użytkowania uzupełniającego zgodnie z normą PN-91/E-2562-03 zmywarki 

elektrycznej do naczyń dla zakładów żywienia zbiorowego. 

3. Urządzenie przystosowane do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej ciągłej pracy, proces technologiczny 

cykliczny. 

 Parametry techniczne: 

1. wykonanie ze stali nierdzewnej ASI 304, 

2. przeznaczenie: do mycia zastawy stołowej,  

3. wyposażenie w strefę wstępnego mycia, mycia zasadniczego oraz płukania, 

4. wydajność min. 130 koszy/godz., min. dwa programy myjące, 

5. konstrukcja spełniająca wymogi mycia zasadniczego w temperaturze 55–60ºC i płukania z wyparzaniem  

w temperaturze 85–90 ºC, 

6. przystosowane do zasilania wodą zimną o temp. do 20ºC i ciśnieniu 0,1 – 0,6 MPa, 

7. osłony wejścia i wyjścia z tunelu (tzn. fabryczne zabezpieczenia przeciw rozbryzgowi wody  

i nadmiernej emisji pary), 

8. elektroniczne sterowanie procesem mycia, 

9. elektroniczny wyświetlacz temperatur mycia i płukania, 

10. zabezpieczenie przed pracą na sucho, 

11. zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

12. zużycie wody do 270 l. na godzinę, 

13. napięcie zasilania 400 V, 

14. moc przyłączeniowa dla wody zimnej –max. 33kW, 

15. moc pompy mycia 2,0 kW, 
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16. uruchamianie poszczególnych stref przez przesuwający się kosz, 

17. filtry siatkowe w komorze mycia, 

18. wyjmowany osadnik zanieczyszczeń, 

19. drzwi otwierane o 180º w prawo lub lewo ułatwiające czyszczenie wnętrza zmywarki, 

20. komora mycia wraz z drzwiami dodatkowo izolowana termicznie (podwójne ściany), 

21. możliwość wyjmowania pojedynczych ramion myjących w celu ich czyszczenia, 

22. wymiennik ciepła, 

23. zabezpieczenia przed uszkodzeniem w wyniku: 

a) zaniku dopływu wody, 

b) zaniku fazy, 

d) przeciążenia napędu, 

e) otwarcia komór roboczych w trakcie pracy, 

f) przegrzanie bojlera. 

24. czytelny panel sterujący, zabezpieczony przed zalaniem – standard IX 5 (PN-EN 60335-  2-58), 

25. wymiary: długość – 1600 mm, głębokość – 800 mm (+/- 5%), wysokość 1890 mm, (+/- 5%), 

26. wysokość robocza 900 mm, 

27. zaokrąglone krawędzie zbiornika zapewniające pełną higienę i uniemożliwiające osadzanie się brudu, 

28. łatwy dostęp do elementów wymagających czyszczenia, 

29. wysokość komory mycia min 450 mm, 

30. wyposażenie w pompę podnoszącą ciśnienie płukania oraz pompę spustową, 

31. wyposażenie w system autodiagnozy błędów, 

32. wyposażenie w system samooczyszczania po skończonej pracy. 

33. wyposażenie w 4 stopniowy system filtracji, 

34. pojemność zbiornika myjącego nie przekraczająca 70 litrów wody, 

35. kierunek pracy z prawej strony na lewą; 

Wyposażenie dodatkowe: 

1) stół załadowczy z 2 zlewozmywakami ze stali kwasoodpornej ASI304 (z lewej strony), z zaczepem do 

zmywarki z prowadzeniem na kosze o szerokości 510 mm, z baterią ze spryskiwaczem ściennym do 

wstępnego mycia. Wymiary stołu 2500mm x 750mm x 900mm, 

2) stół wyładowczy rolkowy prosty ze stali kwasoodpornej ASI304 z półką i wyłącznikiem krańcowym. Stół 

wykonany na wymiar. 1650mm x 750mm x 900mm, 

3) stół pomocniczy centralny ze stali kwasoodpornej ASI304 bez półki wykonane na wymiar 1500mm x 600mm 

x 900mm z nadstawką o wymiarze 1500mm x 400mm x 400m do odkładania naczyń, 

4) stół pomocniczy przyścienny ze stali kwasoodpornej ASI340 z półką do odkładania naczyń wykonany na 

wymiar  800mm x 500mm x 900mm, 

5) 4 kosze płaskie uniwersalne rozmiar L o wysokości 105 mm, 7-8 rzędów do talerzy, 

6) 10 koszy z bolcami do talerzy rozmiar L ( szer. 500 mm x 500 mm), 

7) automatyczny zmiękczacz wody (DuoMatik 3) o wydajności min. 20 litrów/minutę nie wymagający 

podłączenia do   zasilania elektrycznego, sterowany przepływem wody. 

 

 

 

 

 


