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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia kuchni –
sprzęt drobny oraz narzędzi dla pracowni rękodzieła i technik różnych
w ramach wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Parkosz”.

Część I
Dostawa wyposażenia kuchni – sprzęt drobny
Środowiskowego Domu Samopomocy w m. Parkosz

-

w

ramach

wyposażenia

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawa Pzp”, przedstawia poniżej wyjaśnienia odnośnie zapytań zadanych
w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

Pkt. 1 Zastawa
- czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarową na talerze (+/- 0,5 cm)?
Odp.
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową na talerze (- 0,5 cm). Zamawiający nie stawia
ograniczeń dla większych talerzy.
Pkt. 2 Patelnia
- czy ma to być patelnia z powłoką teflonową czy też z powłoką nieprzywierającą ?
Odp.
Zamawiający dopuszcza inne powłoki nieprzywierające niż teflonowa.
Pkt. 3 Komplet garnków
- komplet garnków w skład którego wchodzi 2 rondle o podanych parametrach – nie istnieje.
Prosimy o weryfikację opisu.
Odp.
Zestaw może być skompletowany z kilku różnych typów garnków. Jednocześnie zwracamy
uwagę, że podane wymagania są minimalnymi.
Pkt. 11 Wałek do ciasta
- wałków o średnicy 75 mm nie ma. Prosimy o weryfikację opisu.
- czy ma to być wałek na łożyskach ?
Odp.
Podane wymagania są minimalnymi tj. Wykonawca może wycenić wałek o większej
średnicy. Nie musi to być wałek na łożyskach.

Pkt. 13 Komplet łyżek
- czy w skład kompletu wchodzą wyłącznie 3 opisane łyżki ?
Odp.
W skład zestawu wchodzą 3 opisane łyżki i stojak.
Pkt. 17 Pojemniki na przyprawy
- jaki materiał Zamawiający określa nazwą „kamionka”?
Odp.
Pod słowem „kamionka” należy rozumieć wyroby z ceramiki/porcelany.
Pkt. 20 Garnek do gotowania na parze
- opisany garnek do gotowania na parze firmy MAYER&BOCH, nie jest już produkowany i
jest niedostępny. Prosimy o weryfikację pozycji asortymentowej.
Odp.
Podane wymagania są minimalnymi. Wykonawca może zaoferować produkt równoważny.
Pkt. 25 Kubki z podziałką
- czy mają to być dzbanki z polipropylenu z podziałką ?
Odp.
Kubki/dzbanki mają być miarkami z polipropylenu.
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