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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Zakup 
wyposażenia do kuchni do nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. 
Kilińskiego 20”. 
 

Zamawiający, otrzymał w dn. 04.04.2018r. i 05.04.2018r. (e-mailem) zapytania dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający 
przedstawia poniżej treść zapytań (bez podawania źródła ich pochodzenia): 
 

1) Zapytanie z dn. 04.04.2018r.: 
„1. dot. poz. 63 (szafa mroźnicza 600l) - szafa mroźnicza spełniająca wymagania jest koloru 
stalowego, a nie białego. W związku z powyższym proszę o odpowiedź czy dopuszczona będzie 
szafa mroźnicza w kolorze stalowym i spełniająca pozostałe parametry. Czy może zależy Państwu 
na białej, ale o innych parametrach niż opisane? 
2. dot. poz. 130 (umywalka porcelanowa) - czy chodzi o umywalki naścienne przy szafkowe 
(montowane na meblu)? 
3. dot. poz. 131 (wózek transportowy z szafką) - proszę o informację ile rantów powinna posiadać 
szafka. Półka powinna znajdować się wewnątrz szafki? Uchwyt na dłuższym czy krótszym boku?” 
 

2) Zapytanie z dn. 05.04.2018r.: 
„Odnośnie pozycji 30 i 31  z wykazu wyposażenia tj. kocioł warzelny 150l oraz 80l 
1. Kotły mają pracować pod ciśnieniem – zbiornik o podwójnym płaszczu wodnym czy też ma to 
być autoklaw – produkt nie gotuje się pod ciśnieniem? 
2. Czy najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej może wynosić  0,05 MPa? 
3. Czy wymiar kotła 150l może mieć  900x900x900?” 
 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:   

 
Dot. zapytania z dn. 04.04.2018r.: 

Ad 1: Podtrzymuje się wymagania dot. szafy mroźniczej (szafa mroźnicza ma być biała i spełniać 
pozostałe parametry). 
Ad 2: Przedmiotowa pozycja dot. umywalki stojącej, mocowanej na nodze. 
Ad 3: Wyjaśnia się, że szafka ma być bez rantów, półka powinna znajdować się wewnątrz, 
uchwyt ma być na krótszym boku. 
 

Dot. zapytania z dn. 05.04.2018r.: 
Ad 1: Wymaga się, by zbiornik miał podwójny płaszcz wodny. 
Ad 2: Potwierdza się, że najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej może wynosić  0,05 MPa. 

Ad 3: Potwierdza się, że kocioł może mieć wymiary 900x900x900 

 
W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 

  


