
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Część 1 – patelnia elektryczna KROMET 000.PE-040p (1 szt.)

Patelnia KROMET 000.PE-040p o wymiarach 720 x 800 x 850 mm przeznaczona do użytku 
w zakładach zbiorowego żywienia wykonana z wysokogatunkowych stali nierdzennych. Misa 
patelni o wymiarach : 670 x 630 x 158 mm, pojemność 64 dm3 i powierzchni roboczej 0,4m2

wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304. Przechył misy ręczny poprzez koło pokrętne 
służące do jej podnoszenia i opuszczania. Grubość dna misy patelni musi zapewniać 
równomierny rozkład temperatur. Patelnia ma być wyposażona w 9 szt. grzałek o łącznej mocy 
9 kW, elementy grzejne mają zapewnić pracę urządzenia w zakresie 50 -250˚C. Konstrukcja 
zawiasu pokrywy ma umożliwiać ustawienie pokrywy w każdym położeniu pod kątem w 
przedziale 0 – 90˚.
Patelnia KROMET 000.PE-040p musi spełniać następujące parametry:

 moc całkowita 9,0 kW
 zasilanie 3 –fazowe 400V
 wymagany przekrój przewodu do gniazda 5x2,5 mm2                        

Dodatkowe wymagania jakie musi spełnić Wykonawca :
1. Wykonawca dokona wcześniejgo demontażu posiadanej przez Zamawiającego patelni 

elektrycznej PE- 40A.
2. Wykonawca zamontuje patelnie będącą przedmiotem zapytania ofertowego w siedzibie 

Zamawiającego w budynku nr 51, tj. kuchni poprzez ustawienie go we wskazanym 
miejscu i podłączenie do sieci elektrycznej Zamawijącego zgodnie z dokumentacją 
techniczną z wykorzystaniem wszelkich niezbędnych elementów do jego 
zamontowania.

3. Wykonawca  zobowiązuje się również do:
1) wykonania podłączeń wyrównawczych miejscowych,
2) wykonania badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystencji izolacji 

przewodów i ciągłości połączeń wyrównawczych.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru zamontowanej patelni i 

sporządzi protokół odbioru, do którego dołączy następujące dokumenty (w języku 
polskim):
 dokumenty   dopuszczające   do   stosowania   w   budownictwie   (certyfikaty, 

deklaracje zgodności),
 dokumentację techniczno - ruchową (DTR),
 protokoły badań instalacji elektrycznej urządzenia,
 instrukcję obsługi,
 kartę gwarancyjną,
 kartę serwisową.

5. Po zamontowaniu urządzenia Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie w zakresie 
jego obsługi, konserwacji i mycia dla wskazanych przez Zamawiającego jego 
pracowników w dniu odbioru. 

6. Wykonawca na dostarczoną i zamontowana patelnię elektryczną udziela 
……………(słownie: …………………….………..) miesięcy bezpłatnej, pełnej gwarancji.

7. Wykonaca w okresie objętym gwarancją zapewni dodatkowo bezpłatne przeglądy 
patelni co 6 miesięcy od daty odbioru urządzenia, potwierdzone wpisem do karty 
serwisowej.        

…………………………, dnia …………… ………………………………………………...
(miejscowośc)           (pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)

      do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

     Załącznik nr 4
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