
ZiF.271.011.2018 

         Bestwina, dnia 05.10.2018 r, 

 

 

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców: 

 

„Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy  

 ul. Dworkowej 3 w Bestwince” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. 
Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu 
przetargowym: 

 
 

Pytanie 1: 

Pozycja 39 Waga kuchenna - czy Zamawiający dopuści wagę platformową z dokładnością 0,02 kg? 

Odp.1: 

W pozycji nr 39 Zamawiający opisuje wagę kuchenną z zakresem ważenia do 2kg i dokładnością do 1g. 
Zamawiający nie zmienia parametrów zamawianej wagi. 

Pytanie 2: 

Pozycja 34 Pojemnik Gn 1/1 nie są produkowane pojemniki o wyspecyfikowanych parametrach, czy 
Zamawiający dopuści pojemnik Gn 1/1 10 cm o pojemności 14 litrów? 

Odp. 2: 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ w pozycji nr 34.  

Pytanie 3: 

Pozycja 38 Termometr elektroniczny z sondą Czy zamawiający dopuści termometr z ruchomą głowicą 
o parametrach: 

obracana sonda wykonana ze stali nierdzewnej 
funkcja zatrzymania odczytu 
pomiar w stopniach Celsiusza lub Fahrenheita 
sprzedawany bez baterii (pasuje bateria typu CR2032) 
zakres temperatury -50÷300°C / -58÷572°F 
Czy termometr ma być wzorcowany? 

 

 



Odp. 3: 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ w pozycji nr 38. Podane cechy termometru 
należy traktować jako minimalne. Wykonawca może dostarczyć termometr oferujący dodatkowe 
funkcjonalności. Nie jest wymagane wzorcowanie. 

Pytanie 4: 

Pozycja 62 Lampa owadobójcza raząca, czy zamawiajacy dopuści lampę o wybranych paramaterach: 

Napięcie - U : 230 V 
Szerokość - W : 500 mm 
Głębokość - D : 95 mm 
Wysokość - H : 320 mm 
Moc elektryczna : 0.015 kW 
lampa UV do zwalczania owadów latających 
cicha praca, nie wydziela zapachów 
do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń 
możliwość montażu na ścianie, podwieszenia bądź postawienia 
urządzenie energooszczędne i wydajne 
obudowa łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną dolną tacą, pułapka wyposażona w siatkę 
rażącą o wysokim napięciu 
posiada uchwyt łańcuchowy 
zasięg działania 30 m 

Odp. 4: 

Zamawiający informuje, że lampa, o którą pyta Wykonawca znajduje się pod pozycją nr 58. 
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ w pozycji nr 58. Podane cechy lampy 
owadobójczej należy traktować jako minimalne. Wykonawca może dostarczyć lampę owadobójczą 
oferującą dodatkowe funkcjonalności. 

Pytanie 5: 

Pozycja 66 Szafa ubraniowa nie ma na rynku szaf o wymiarach wyspecyfikowanych czy Zamawiający 
dopuści szafę o wymiarach 50x60x180 cm ? 

Odp. 5: 
 
Zamawiający informuje, że szafa ubraniowa, o którą pyta Wykonawca znajduje się pod pozycją nr 62. 
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ w pozycji nr 62.  
 
 
 
 
 
 Otrzymują: 

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie, 
- strona internetowa zamawiającego (www.bestwina.pl),  
-a/a. 
 

http://www.bestwina.pl/

