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DOTYCZY: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w postępowaniu nr 

PCKZiU.271.5.CKZ.2019 pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu 

gastronomicznego” 

„Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego”   

CZĘŚĆ I   

"Zakup  wraz z dostawą  pomocy dydaktycznych" 

CZĘŚĆ II   

"Zakup   wraz z dostawą  wyposażenia pracowni gastronomicznej”  

CZĘŚĆ III  

"Zakup  wraz z dostawą i montażem  pieca konwekcyjno –parowego z podstawką”   

CZĘŚĆ IV 

"Zakup  wraz z dostawą  automatycznego  ekspresu do kawy”  

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1986 ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie 

od wykonawcy do treści SIWZ.  

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi. 

 

Dotyczy części 1 . 

Pytanie nr 2.   Pozycja 4-8 - Czy sztućce wykonane mają być ze stali 18/0 czy też 

wysokiej jakościowo stali 18/10 ? 

Odpowiedź:  Stal  nierdzewna 18/10  

 Pytanie nr 3 Pozycja 2-3 - Czy zamawiający dopuści nieco większe pojemności niż 

te opisane w "nazwie" dla przykładu zamiast miskę o pojemności 5L  to 5,7L ? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. 

Dotyczy części 2. 

Pytanie nr 4   Pozycja 39 - Czy zamawiający wymaga 8 kompletów w skład 

wchodzi po 6 sztuk desek w różnych kolorach? W sumie 48 sztuk desek ? 

Odpowiedź:  8 kompletów po 6 desek różnych kolorów razem 48 desek .  

 Pytanie nr 5  Pozycja 41 - Czy zamawiający dopuści w patelni rączkę ze stali 

epoksydowanej? Nie istnieją patelnie aluminiowe, które posiadają nierdzewną rączkę 

Odpowiedź: Tak dopuszczamy 

Pytanie nr 6   Pozycja 48 - Proszę o wyjaśnienie co zamawiający miał na myśli 

pisząc " Opakowanie do przechowywania polkę z formami na poszczególne elementy" 

Czy zamawiającemu chodziło po prostu o pudełko/ walizkę do przechowywania z 
wydzielonymi miejscami na wyposażenie ? 

 Odpowiedź: Chodzi o walizkę do przechowywania.  

O Pytanie nr 7 Pozycja nr 57 - Proszę o informację jakiej wysokości ma być 

szafka? Proszę o przesłanie rysunku podglądowego szafki oraz miejsca w jakim ma 

się ona znaleźć, aby odpowiednio wycenić pozycję. Szafka będzie montowana przy 

ścianie, czy też centralnie ? 

Odpowiedź: Wysokość szafki dopasowana do wysokości piekarnika z pozycji 56. 

Szafka mobilna  


