
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr 314 / 6254 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 września 2021 r. 

 
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 

Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania 
„Dofinansowanie zakupu wyposażenia Kuchni Głównej". 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z póżn. zm.), art. 55 

ust. 1 pkt 4, art. 114 ust. 1 pkt  3, art. 115 ust. 3 i art. 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz Uchwały  

Nr XXXI/517/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok z późn zm. 

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się warunki przekazania oraz rozliczania dotacji celowej dla Klinicznego 

Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 

900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) zgodnie z umową, której projekt 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia 

i  Polityki Społecznej. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 
 
 
 

 



 
 
 

 

Załącznik do Uchwały Nr 314/6254/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 21 września 2021 r.  

 

UMOWA nr OZ-I.   /21 

 

zawarta w dniu ……………..……………… 2021 r. w Rzeszowie pomiędzy:  

 

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez: 

……………………………………… – ……………………………………………………, 

……………………………………… – ……………………………………………………, 

zwanym dalej Dotującym,  

a  

Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 

reprezentowanym przez:  

……………………………………… – ……………………………………………………, 

zwanym dalej Dotowanym. 

 

§ 1 

1. Dotujący przyznaje Dotowanemu dotację celową  w wysokości: 900.000,00 zł 

(słownie: dziewięćset tysięcy złotych)  z przeznaczeniem zadanie: „Dofinansowanie 

zakupu wyposażenia Kuchni Głównej" . 

2. Finansowanie zadania odbywać się będzie w ramach środków zaplanowanych  

w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. w dziale 851 - ochrona 

zdrowia, rozdział 85111 – szpitale ogólne, § 6220 dotacje celowe z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  

3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup wyposażenia zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Wysokość przyznanej kwoty dotacji została ustalona zgodnie z art. 114 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z 

późn.zm). 

2. Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2021 wynosi 951.408,69 zł 

3. Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć wysokości kosztów 

koniecznych do realizacji całości zadania. 

4. Dotacja ze środków budżetu Województwa stanowić będzie nie więcej niż  

98,99 % wartości zadania określonego w ust. 2, tj. w wysokości, w jakiej realizacja 

tego zadania służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1285 z póżn.zm.) i nie więcej niż wielkość dotacji, o której mowa w § 1 

ust. 1. 



 
 
 

 

5. Dotowany zobowiązuje się pokryć ze środków własnych pozostałe wydatki  

w ramach realizowanego zadania. 

6. W przypadku zmniejszenia całkowitego kosztu realizacji zadania, o którym mowa  

w ust. 2 dotacja zostanie udzielona przy zachowaniu procentowego dofinansowania  

w wysokości nie większej niż 98,99%. 

7. Naliczone przez Dotowanego kary umowne z tytułu nieterminowego lub 

nienależytego wykonania umowy lub z innego tytułu przewidzianego w umowie 

pomniejszą kwotę należnej dotacji. W takim wypadku dotacja zostanie udzielona 

przy zachowaniu procentowego dofinansowania w wysokości nie większej niż 98,99 

%.  

8. W przypadku zwiększenia całkowitego kosztu realizacji zadania, o którym mowa  

w ust. 2  kwota dotacji nie ulega zmianie, a Dotowany zobowiązuje się pokryć 

zwiększone wydatki ze środków własnych lub innych źródeł. 

9. Dotowany zobowiązuje się do wykonania zadania w terminie do dnia 16.12.2021 r. 

 

§ 3 

1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych 

zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. 

Dotowany nie może wykorzystać otrzymanej dotacji na cele inne niż określone w 1. 

2. Dotacja przekazywana będzie na konto Dotowanego w BGK nr 65 1130 1105 0005 

2015 3220 0001 na podstawie składanych wniosków o płatność wraz z załączonymi 

kserokopiami faktur dotyczących realizacji zadania, o którym mowa w § 1, w 

terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o ich uruchomienie. Wniosek o 

przekazanie ostatniej transzy przyznanej dotacji winien być przedłożony najpóźniej 

w terminie do 16 grudnia 2021 r.  

3. Wykorzystanie dotacji powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu środków  

z budżetu Województwa, nie później niż do 31 grudnia 2021 r. Przez wykorzystanie 

dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została 

udzielona. 

 

§ 4 

1. Dotowany jest zobowiązany do przedstawienia Dotującemu rozliczenia z 

wykorzystania dotacji w terminie do 15 dni po zakończeniu zadania, jednak nie 

później niż do 31.12.2021 r. Do rozliczenia należy dołączyć uwierzytelnione 

kserokopie faktur zatwierdzonych do zapłaty oraz uwierzytelnione kserokopie 

poleceń przelewów środków potwierdzających dokonanie zapłaty wymienionych 

faktur. 

2. Rozliczeniu podlegają nakłady poniesione przez Dotowanego w okresie od dnia  

zawarcia umowy  do dnia 16.12.2021 r.  

3. Dotujący dopuszcza refundacje wydatków poniesionych przez Dotowanego ze 

środków własnych w okresie od dnia zawarcia umowy do  dnia 30.12.2021 r. na 

realizacje zadania określonego w § 1. 



 
 
 

 

4. Dotujący ma prawo żądać, aby dotowany w wyznaczonym terminie przedstawił 

dodatkowe informacje i wyjaśnienia do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku nieprzedłożenia rozliczenia, o którym mowa w ust.1, Dotujący wzywa 

pisemnie Dotowanego do jego złożenia. Niezastosowanie się do wezwania może 

stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Dotującego i żądania zwrotu 

przekazanych dotacji wraz z odsetkami w wysokości, jak od zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu. 

 

§ 5 

1. Dotację niewykorzystaną do dnia 31 grudnia 2021 r. Dotowany jest zobowiązany 

zwrócić w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. na rachunek bankowy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 29 1090 2750 0000 0001 4752 

0735. 

2. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w ust.1 Dotowany 

zobowiązany będzie zapłacić odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu 

określonego w ust. 1. 

3. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia 

stwierdzenia tych okoliczności. 

4. Zwrotowi podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie  

z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.  

5. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi na podst. ust. 3 i 4 nalicza się począwszy 

od dnia: 

1) przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 3 w odniesieniu 

do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

 

§ 6 

1. W terminie do 31 stycznia 2022 roku Dotowany zobowiązany jest do przedstawienia 

Dotującemu rozliczenia zawierającego dane, o których mowa w art. 114 ust. 4 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie wysokości 

przychodów uzyskanych w roku obrotowym, w którym podmiot wykonujący 

działalność leczniczą otrzymał środki publiczne (tj. za 2021 r.). 

2. W przypadku, gdy współczynnik określający wysokość, w jakiej realizacja zadania 

służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w roku realizacji zadania jest 

mniejszy od współczynnika określonego w § 2 ust. 4, Dotowany zobowiązany jest 

dokonać zwrotu części otrzymanej dotacji, w wysokości ustalonej zgodnie z Art. 116 

ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 



 
 
 

 

3. Zwrotu dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać na rachunek Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego nr: 83 1090 2750 0000 0001 

4752 0733 w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. 

4. W przypadku opóźnienia terminu określonego w ust. 3 Dotowany zobowiązany 

będzie do zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

począwszy od dnia upływu terminu określonego w ust. 3 . 

 

§ 7  

1. Dotujący sprawuje kontrolę wykonania zadania i wydatkowania przekazanych 

środków. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego 

zakończeniu. 

2. Dotującemu w ramach kontroli wykonywania umowy przysługuje uprawnienie 

badania w każdym czasie dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub 

mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz Dotujący 

może żądać w każdym czasie udzielania ustnie lub na piśmie informacji 

dotyczących wykonywania zadania. Dotowany na żądanie Dotującego jest 

zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz 

udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez Dotującego.  

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnianym pracownikom Dotującego zarówno, w 

siedzibie Dotowanego, jak też w miejscu realizacji zadania. 

 

§ 8 

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku 

wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które 

uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków 

finansowych strony określą w sporządzonym porozumieniu. 

 

§ 9 

1. Umowa może być rozwiązana przez Dotującego za skutkiem natychmiastowym  

w przypadku nieprzestrzegania przez Dotowanego postanowień umowy, w tym 

wykorzystania dotacji na cele inne niż określone, w § 1, gdy Dotowany nie 

doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przekazane 

środki finansowe podlegają zwrotowi na zasadach określonych w § 5. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy rzeczowo sąd powszechny w Rzeszowie. 

 



 
 
 

 

§ 11 

1. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków 

pochodzących z dotacji Dotowany stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mieć będą przepisy 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 

305 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.). 

 

§ 12 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie. 

 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

dla każdej ze stron. 

 

 

  DOTUJĄCY       DOTOWANY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Załącznik do umowy Nr ………/21 
 

Wykaz  wyposażenia dla zadania inwestycyjnego  pn. „Dofinansowanie zakupu 

wyposażenia Kuchni Głównej” realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

 

Wyposażenie meblowe 

Lp. 
Nr w 

projekcie 
Nazwa 

Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 5 

  0.8 Pomieszczenie porządkowe      

1 1.2 
Regał magazynowy 5 półkowy, 3 półki przestawne. 
Wymiary: 1 100x400x2000 mm 

szt. 1 

  0.10 Kuchnia      

2 2.1 
Stół korpusowy ze zlewem 1 kom. z prawej strony i 
modułem 3 szuflad z lewej, drzwi suwane 

szt. 1 

3 2.2 
Półka wisząca 2 poziomowa. Wymiary: 1700x300x600 
mm 

szt. 1 

4 2.4 
Półka wisząca 2 poziomowa. Wymiary: 1840x300x600 
mm 

szt. 1 

5 2.5 Stół szkieletowy z półką. Wymiary: 1200x700x850 mm szt. 1 

6 2.7 Stół szkieletowy z półką. Wymiary: 1900x700x850 mm szt. 1 

7 2.8 
Półka wisząca 2 poziomowa. Wymiary: 1300x300x600 
mm 

szt. 2 

8 2.10 Stół szkieletowy z półką. Wymiary: 1400x700x850 mm szt. 2 

9 2.11 
Stół szkieletowy ze zlewem 1-kom. centralnym, moduł 3 
szuflad z prawej i miejsce na kosz z lewej strony 

szt. 3 

10 2.12 Pojemnik jezdny szt. 3 

11 2.14 
Regał magazynowy 5 półkowy, 3 półki przestawne. 
Wymiary: 1000x700x2000 mm 

szt. 1 

12 2.15 Stół szkieletowy z półką. Wymiary: 1000x700x850 mm  szt. 2 

13 2.17 Stół szkieletowy z półką. Wymiary: 1500x700x850 mm szt. 1 

14 2.18 
Półka wisząca 2 poziomowa. Wymiary: 1700x300x600 
mm 

szt. 1 

15 2.19 
Regał magazynowy 5 półkowy, 3 półki przestawne. 
Wymiary: 700x700x2000 mm 

szt. 1 

16 2.20 
Szafa magazynowa z drążkiem, bez przegrody, drzwi 
skrzydłowe 

szt. 1 

17 2.21 Regał magazynowy 4 półkowy, półki perforowane szt. 3 

18 2.30 Stół szkieletowy z modułem 3 szuflad i półką szt. 1 

19 2.31 Stół szkieletowy z półką. Wymiary: 1900x700x850 mm szt. 1 

20 2.32 
Półka wisząca 2 poziomowa. Wymiary: 1900x300x600 
mm 

szt. 1 

21 2.33 
Stół korpusowy fazowanie na prawym boku z moduł 3 
szuflad, z szafką z drzwiami skrzydłowymi 

szt. 1 

22 2.34 Półka wisząca pojedyncza szt. 1 



 
 
 

 

23 2.35 
Szafa magazynowa dzielona na 2 części pionowo w 
każdej części po 6 wyjezdnych kaset z rantem z 3 stron 
bez frontu, miejsce na etykiety, szafa jezdna  

szt. 2 

24 2.38 Bateria  szt. 1 

25 2.39 Bateria  szt. 1 

26 2.42 Element neutralny z szufladą na podstawie zamkniętej szt. 2 

27 2.44 
Stół korpusowy z drzwiami suwanymi. Wymiary: 
1660x700x850 mm 

szt. 1 

28 2.46 Podest nierdzewny z barierką ochronną szt. 2 

    Zmywalnia naczyń kuchennych      

29 3.6 Basen, h= 400 mm szt. 1 

30 3.7 Stół szkieletowy z półką w pełni nierdzewny szt. 1 

31 3.8 Stół szkieletowy bez półki w pełni nierdzewny szt. 1 

32 3.9 Pojemnik jezdny szt. 1 

33 * Bateria zlewowa szt. 5 

34 * Bateria basenowa z prysznicem szt. 4 

35 * Bateria z wyciąganą wylewką szt. 1 

  0.12-0.13 Przygotowalnia brudna warzyw/ Czysta Warzyw      

36 4.3 Basen 2 komorowy, h=400 mm szt. 1 

37 4.4 
Stół szkieletowy z półką i modułem 3 szuflad z prawej 
strony. Wymiary: 1400x700x850 mm 

szt. 1 

38 4.7 Stół do oczkowania z rynną, 4 stanowiskowy szt. 1 

39 4.8 Pojemnik jezdny szt. 5 

40 4.12 
Stół ze zlewem 1-kom i półką, z miejscem na kosz z 
lewej strony 

szt. 1 

  0.14 Przygotowalnia mięsa      

41 5.2 Basen 2 komorowy, h=400 mm z miejscem na kosz szt. 1 

42 5.3 Pojemnik jezdny szt. 1 

43 5.4 Stół do pracy z płytą poliamidową szt. 1 

44 5.5 Stół szkieletowy z półką. Wymiary: 1300x700x850 mm szt. 1 

45 5.7 
Stół szkieletowy z półką i modułem 3 szuflad z prawej 
strony. Wymiary: 1200x700x850 mm 

szt. 1 

  0.15 Magazyn produktów suchych      

46 6.1 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
podstawowy. Wymiary: 1480x555x1750 mm 

szt. 2 

47 6.2 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
podstawowy. Wymiary: 1590x555x1750 mm 

szt. 2 

48 6.3 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
dodatkowy. Wymiary: 1345x385x1750 mm 

szt. 1 

49 6.4 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
dodatkowy. Wymiary: 1233x385x1750 mm 

szt. 1 

  0.16 Zestaw komór chłodniczych      

50 7.2 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
podstawowy. Wymiary: 935x555x1750 mm 

szt. 1 

51 7.3 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
dodatkowy. Wymiary: 905x555x1750 mm 

szt. 1 

52 7.4 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
podstawowy. Wymiary: 715x555x1750 mm 

szt. 1 



 
 
 

 

53 7.6 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
dodatkowy. Wymiary: 1233x555x1750 mm 

szt. 2 

54 7.7 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
dodatkowy.  Wymiary: 1015x555x1750 mm 

szt. 2 

55 7.8 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
podstawowy. Wymiary: 1045x555x1750 mm 

szt. 2 

56 7.10 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
dodatkowy. Wymiary: 905x555x1750 mm 

szt. 2 

57 7.11 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
podstawowy. Wymiary: 935x555x1750 mm 

szt. 1 

  0.19 Pomieszczenie mycia pojemników i bemarów      

58 8.2 Stół szkieletowy. Wymiary: 1600x700x850 mm szt. 1 

59 8.3 Pojemnik jezdny szt. 1 

60 8.6 Basen 1 komorowy, h= 400 szt. 1 

61 8.9 Regał magazynowy, 5 półek perforowanych szt. 2 

  0.20 Magazyn zasobów      

62 9.1 
Regał magazynowy 4 półki stałe. Wymiary: 
1300x700x2000 mm 

szt. 7 

63 9.2 
Regał magazynowy 4 półki stałe. Wymiary: 
900x700x2000 mm 

szt. 2 

64 9.3 
Regał magazynowy 4 półki stałe. Wymiary: 
1000x700x2000 mm 

szt. 2 

  0.26 Komora mroźnicza      

65 10.2 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
dodatkowy. Wymiary: 800x385x1750 mm 

szt. 2 

66 10.3 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
podstawowy. Wymiary: 1265x385x1750 

szt. 2 

67 10.4 
Regał magazynowy aluminiowo- polietylenowy, 4 półki, 
dodatkowy. Wymiary: 1125x555x1750 mm 

szt. 1 

 
 

Wyposażenie sprzętowe 

Lp. 
Nr w 

projekcie 
Nazwa  

Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 5 

  0.10 Kuchnia      

1 2.6 Krajalnica automatyczna szt. 1 

2 2.23 
Szybkoschładzarka pojemność 20x GN1/1, 
przystosowana do stelaży jezdnych Houno jakie posiada 
Zamawiający 

szt. 1 

3 2.24 
Stelaż jezdny do pieców Houno VS KPE, 20 X GN1/1 
jakie posiada Zamawiający 

szt. 2 

4 2.28 Wózek jezdny na pojemniki GN  szt. 2 

5 2.37 Taboret elektryczny pojedynczy  szt. 2 

6 2.54 Stół jezdny z półką z uchwytem szt. 4 

    Zmywalnia naczyń kuchennych      

7 3.2 Wózek jezdny na pojemniki GN  szt. 1 



 
 
 

 

8 3.4 Zmywarka do garnków szt. 1 

  0.12-0.13 Przygotowalnia brudna warzyw/ Czysta Warzyw      

9 4.2 Stół jezdny z miejscem na 6 pojemników GN szt. 1 

10 4.2a 
Bemar jezdny, szkieletowy 4-komorowy, z niezależnym 
sterowaniem komór o wymiarach 1590x660x850 

szt. 1 

11 4.6 
Obieraczka z separatorem miazgi (separator wymiary- 
825 x 335 x 355) 

szt. 1 

12 4.6* 
Podstawa pod obieraczkę (mocowana do podłogi oraz 
mocowania do obieraczki)  

szt. 1 

13 4.9 Basen jezdny szt. 4 

14 4.10 Kuter do warzyw  szt. 1 

15 4.10* Podstawa pod Kuter  szt. 1 

16 4.13 Naświetlacz podwójny z rejestratorem szt. 1 

17 4.15 Szatkownica do warzyw z 2 podajnikami  szt. 1 

18 4.15a 
Wózek - stanowisko robocze 16 tarcz i 3 podajniki (nie są 
częścią zestawu) W zestawie z pojemnikiem GN 1x1- d 
CL -60 

szt. 1 

19 4.15b Zestaw 10 tarcz do szatkownicy  szt. 1 

  0.14 Przygotowalnia mięsa      

20 5.6 Wilk do mięsa  szt. 1 

21 5.6a Podstawa pod wilka szt. 1 

22 5.8 Kotleciarka szt. 1 

  0.19 Pomieszczenie mycia pojemników i bemarów      

23 8.8 Zmywarka do garnków szt. 1 

 

 

 
Wyposażenie drobne Kuchni Głównej    

Lp. Nazwa  
Jedn. 
miary 

Ilość 

1. 2. 3. 4. 

1 Nóż do obierania  100 mm szt. 20 

2 Nóż kuchenny 200 mm szt. 10 

3 Nóż kuchenny 250 mm szt. 10 

4 Nóż do filetowania giętki 220 mm szt. 5 

5 Nóż masarski 230 mm szt. 10 

6 Nóż do szatkowania 255 mm szt. 5 

7 Nóż kuchenny 300 mm szt. 10 

8 Elektryczna ostrzałka do noży, 3-stopniowa, diamentowe dyski szt. 2 

9 Widelec do przewracania 180 mm szt. 5 

10 Szczypce  300 mm szt. 4 

11 Obieraczka do warzyw szt. 10 

12 Obieraczka do warzyw "T" szt. 10 

13 Wyciskacz do czosnku szt. 2 

14 Tłuczek do mięsa szt. 5 

15 Łopatka do przewracania L 400 szt. 4 



 
 
 

 

16 Łopatka do przewracania L 170 szt. 10 

17 Łopatka do przewracania L 320 szt. 4 

18 Łyżki drewniane 300-350-400 mm zestaw 3 szt. kpl. 8 

19 Mieszadło do kotła 1250 mm drewniane szt. 4 

20 Chochla 0,45l szt. 15 

21 Chochla 0,25l szt. 5 

22 Łyżka cedzakowa śr. 200 mm szt. 8 

23 Rózga 350 mm uchwyt pp szt. 2 

24 Rózga 550 mm uchwyt pp szt. 3 

25 Miska 6 l nierdzewna szt. 5 

26 Miska 4l nierdzewna szt. 5 

27 Ubijak do ziemniaków dł.80 cm szt. 5 

28 Wyciskacz do puree 300x110 szt. 3 

29 Sitko z podwójną siatką drewniana rączka ø360x860 szt. 10 

30 Sitko metalowe z siatką ø260x440 szt. 15 

31 Wanna cedzakowa ø360x(H)200 szt. 2 

32 Wanna cedzakowa ø400x(H)220 szt. 3 

33 Waga do 15 kg, podwójny wyświetlacz szt. 3 

34 Mikser ręczny zanurzeniowy ramię L740mm  szt. 2 

35 Łopatka do przewracania perforowana L 520 szt. 2 

36 Wybierak do ciasta ABS, L358 szt. 2 

37 Wybierak do ciasta, nylon, L320 szt. 2 

38 Łopatka do ryb L 340 mm szt. 3 

39 Deska z drewna bukowego 530x325x(H)18 szt. 4 

40 Deska 600x400x18 zestaw 6 desek w różnych kolorach + stojak kpl. 2 

41 
Deska 600x400x18 zestaw 2xczerwona, 2x brązowa., 1x 
niebieska, 1x żółta + stojak 

kpl. 1 

42 Taboret szt. 2 

43 Pojemnik GN 1/1 h 60 konwektomat szt. 20 

44 
Aluminiowa blacha non-stick 2 mm - ukośne krawędzie GN 1/1 
CHOC 

szt. 20 

45 Pojemnik perforowany GN 1/1 h 65 mm szt. 20 

46 Pojemnik GN 1/1 h 65 mm szt. 20 

47 Ruszt nierdzewny GN 1/1 szt. 20 

48 Pojemnik GN 1/1 h 100 mm szt. 5 

49 Stolnica drewniana 770x510 mm szt. 20 

50 Łyżka drewniana do kotła 1000 mm szt. 4 

51 System do mycia i dezynfekcji powierzchni z pistoletem myjącym szt. 6 

52 Wózek transportowy dwupółkowy szt. 4 

53 
Kaseta z pojemnikami na próbki żywnościowe o pojemności co 
najmniej 150ml 

szt. 20 

 
 

  


