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Na stronę internetową 

 

 

Zamawiający: Stowarzyszenie „Dobry Dom” 

 

Dotyczy: Dostawa urządzeń kuchennych 

 

Numer sprawy: SDD/ZAZ/PN/1/2019 

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi 

 

Działając z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VIII Ogłoszenia o zamówieniu 

Stowarzyszenie „Dobry Dom” zamieszcza treść zapytań i odpowiedzi. 

 

Treść pytania: 

 

1. Część 2 zamówienia – Naleśnikarka elektryczna 

Czy zamawiający chciałby naleśnikarki w wersji podstawowej czy może we wersji 

rozszerzonej z nakładaniem farszu? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający określił wymogi urządzenia w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). Są to 

minimalne wymagane parametry które to urządzenie powinno posiadać. Wykonawca może 

złożyć ofertę z urządzeniem o wyższych (lepszych) parametrach, w tym z dodatkowymi 

funkcjami nie wymienionymi w OPZ. 

 

Treść pytania:  

 

2. Część 4 zamówienia – Schładzarka szokowa 

Czy zamawiający dopuszcza aby temperatura schładzania oscylowała w przedziale od 

+ 70 stopni Celcjusza? 

Jest to parametr lepszy. 

Pozostałe parametry bez zmian. 

 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza  

 

Treść pytania:  

 

3. Część 7 zamówienia – Urządzenie do pakowania i zamykania produktów w próżni i 

gazie ochronnym. 
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Jaki kształt matrycy zamawiający potrzebuje do pracy z urządzeniem (3 szt. wg OPZ) 

 

Odpowiedź: 

 

Kształt matrycy: prostokątny 

Wymiarach tacek do matrycach:  

1) 227/178 

2) 187/137 

3) 160/110 (2 tacki w 1 matrycy jeśli technicznie jest to możliwe do wykonania)  

 

W związku z powyższym zamawiający dokonuję zmiany treści SWIZ w zakresie 

terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Rozdział XII pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć pod adresem: ul. Łukasiewicza 3A, 37-310 Nowa Sarzyna, pok. nr 1, 

w terminie do 08 października 2019 r. do godz. 9.00. 
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