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Znak sprawy SDD/PR/SC/ZO/1/2020 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa pieca cukierniczego”. 

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy wyprodukowany w 2020 

roku, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych., tzn. nieużywany przed dniem przekazania z 

wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 

Dostarczony piec musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących 

rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 

Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być 

przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 

Oferowany piec musi spełniać wymagania techniczne i BHP określone przez obowiązujące 

 w Polsce przepisy dla tego typu urządzeń,  
 

Lp. 

 

Minimalne i maksymalne parametry techniczne i wyposażenia 

 

I. DANE OGÓLNE PIECA 

1. profesjonalny elektryczny piec cukierniczy, szt. 1 

2. konwekcyjny 

3. z możliwością zaparowania  

4. obrotowy 

5. załadunek za pomocą wózka wjeżdżającego na kółkach do komory piekarniczej 

II. DANE SZCZEGÓŁOWE PIECA 

1. wyprodukowany w 2020r. 

2. na min. 10 blach wypiekowych o standardzie wielkości blachy 40x60 cm, 

3. min. dwa wentylatory 

4. praca wentylatorów w systemie rewers 

5. min. 2 termopary 

6. 
kolorowy wyświetlacz przedstawiający wypiekane produkty z możliwością 

wyświetlania piktogramów 

7. sterowanie piecem elektroniczne 

8. moc minimalna 25 KW 

9. drzwi z podwójną szybą tzw. zimne 

10. nawilżanie komory 

11. automatyczne otwieranie lub zamykanie komina 

12. wózek półkowy na blachy 600x400mm 

13. min. odległość pomiędzy prowadnicami: 100mm 

14. możliwość wypieku bez obrotu wózka 

15. możliwość zaprogramowania 80 automatycznych programów 

16. możliwość zaprogramowania min 8 faz w ramach tego samego cyklu pieczenia 

17. port USB do importowania i eksportowania programów 

18. włącznik czasowy załączania pieca 
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19. zawór komina sterowany z panelu sterowania 

20. system autodiagnostyki 

21. obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

22. dostosowanie mocy do załadunku pieca 

23. okap z wyciągiem oparów sterowny z panelu sterowania 

III. WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarancja min 12 miesięcy 

IV. DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO 

1. 

Wraz z dostawą przedmiotu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty 

gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący 

podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji 

2. Przeglądy gwarancyjne (jeśli dotyczą) bezpłatne, wliczone w cenę urządzenia 

V. DOKUMENTACJA 

1. Instrukcja obsługi w j. polskim  

2. Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) 

3. Atesty i/lub inne dokumenty jeśli polskie przepisy tego wymagają 

 

 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem funkcjonalności w stosunku do opisanych w 

zestawieniu.  

 


