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Znak postępowania: RZP.271.30.2019
UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami w prowadzonym postępowaniu na:
„Zakup wyposażenia technologicznego stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie
Mazowieckim”
wpłynęły zapytania o poniższej treści:
I.
1. Pozycja nr 5.1 oraz 6.1 - Prawdopodobnie w opis przedmiotu zamówienia wkradł się błąd.
Szafa spełniająca pozostałe standardy posiada odpowiednio moc 0,12 W . Proszę o
dopuszczenie takiej mocy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafę o mocy 0, 12 W.
II.
1. W odpowiedzi na udzieloną odpowiedź dotyczącą stołów chłodniczych:
"3. Pozycja 12.4 oraz13,6 - Proszę o dopuszczenie stołu o wymiarach: 1325 x 700 x 850,
reszta parametrów zgodna.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stołu o wymiarach 1325x700x850mm."
Informuję, że opis urządzenia musi dopuszczać zmiany wymiarów, a obecnie, po negatywnej
odpowiedzi na postawione pytanie, opis wskazuje na jedno konkretne urządzenie. Proszę o
dopuszczenie powyższych wymiarów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stół o wymiarach 1325x700x850mm."
2. W odpowiedzi na udzieloną odpowiedź dotyczącą umywalek:
"1. Pozycja 2.3, 5.13,itp. - Umywalka z maskownicą - Proszę o dopuszczenie umywalki o
wymiarach 400 x 400 x 200 (h) mm, umywalki z maskownicą o wymiarze 400 x 400 x 160
nie są wykonywane nawet na zamówienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza umywalki z maskownica o wymiarze
400x400x200mm."
Informuję, że umywalka o podanych wymiarach z maskownicą nie istnieje. Proszę o
dopuszczenie wymiaru 400x400x200 mm bądź wskazanie dokładnej specyfikacji i określenie
producenta umywalki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza umywalkę o wymiarach 400x400x200 mm.

III.
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania półek w regałach i szafkach z blachy a
nie z profili? Grubość półki w regale 35 mm a w szafkach 25mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania półek w regałach i szafkach
z blachy Grubość półki w regale 35 mm a w szafkach 25mm.
IV.
1. Pozycja nr 5.4 - w związku z dopuszczeniem towaru równoważnego informujemy, że
urządzenie o mocy nie mniejszej niż 0,1 kW i spełniającej jednocześnie parametry w OPZ,
nie występuje na rynku. Proszę o dopuszczenie urządzenia o mocy 0,077 kW i wymiarach :
szerokość 360 mm, głębokość 530 mm wysokość 245 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia o mocy 0,077 kW i wymiarach :
szerokość 360 mm, głębokość 530 mm wysokość 245 mm.
2. Pozycja 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 - Regały o wymiarach identycznych jak Opisane nie istnieją na
rynku, proszę o dopuszczenie regałów najbardziej zbliżonych tj;
Pozycja 8.2 - Regał 3462 x 500 x 1750
Pozycja 8.3 - Regał 1290 x500 x 1750
Pozycja 8.4 - Regał 2626 x 500 x 1750
Pozycja 8.5 - Regał 690 x 500 x 1750
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regały o podanych wyżej wymiarach.

V.
1. Pozycja nr 5.20 - Nie produkuje się palet magazynowych o wymiarach 600x600x150.
Proszę o dopuszczenie palety o wymiarach 800x600x150 oraz nośności statycznej 2500 kg .
Nośność 5000 kg posiadają standardowe palety o wymiarach 1200, tutaj mamy zastosowaną
pół-paletę, nie ma możliwości aby miała tak ogromną nośność.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane palety.
2. Pozycja 5.18 - Opisali Państwo baterię z "dźwignią" a następnie z "dwoma pokrętłami do
wody ciepłej i zimnej" obydwa opisy wzajemnie się wykluczają. Proszę o informację czy
mamy zastosować baterię z dźwignią czy z pokrętłami.
Odpowiedź: Zamawiający informuj, że bateria ma posiadać dwa pokrętła(jedno do
zimnej wody, jedno do ciepłej wody) i spryskiwacz wyposażony w dźwignię z mosiądzu.
VI.
Pozycja nr 8.1 - po konsultacji z kilkoma producentami informujemy, że moce 2,5 kW oraz
3,5 do komór są zbyt duże. Proszę o dopuszczenie mocy; monobloku mroźniczego o mocy
2,6 kW oraz chłodniczego 2,3 kW - są to moce dobrane odpowiednio do powierzchni komór.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane moce w urządzeniach .

Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych urządzeń pod warunkiem zapewnienia
parametrów technicznych co najmniej identycznych z parametrami określonymi w
opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 oraz 12a ust. 1 i 2 - ustawy Prawo zamówień
publicznych zmienia termin składania ofert z dnia 05.07.2019 r. na dzień 08.07.2019 r.
Godziny składania ofert: 11.00 i otwarcia ofert: 11.30 pozostają bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w niniejszym postępowaniu
przez okres 30 dni liczony jest od dnia składania ofert tzn. od dnia 08.07.2019 r.
Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wnieść w jednej z form podanych w art. 45 ust. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert na pełny okres
związania ofertą.
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