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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT  

O ZNAKU DAO6-350-05/17 
 

Dotyczy postępowania konkursowego na „dostawę sprzętu kuchennego” 

 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści ogłoszenia 

dotyczącego wymienionego konkursu ofert: 

  

Pytanie nr 1: 

„Bardzo proszę o informację, czy akceptują Państwo garnki wykonane ze stali nierdzewnej zamiast 

emaliowanych” 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany garnków emaliowanych (wraz z pokrywkami emaliowanymi) na 

garnki ze stali nierdzewnej.  

 

Pytanie nr 2: 

„Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z opisem przedmiotu zamówienia: 

Pkt. 14 Wanna okrągła o poj. 17 L- zgodnie z parametrami technicznymi podanymi przez producenta, 

wanna o opisanych wymiarach ma pojemność 14,5 L a nie 17L. Prosimy o weryfikację opisu 

przedmiotu zamówienia.” 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający dopuszcza wannę okrągłą o pojemności 14,5 -17 litrów. 

 

Pytanie nr 3: 

„Pkt. 15 Wanna okrągła o poj. 32 L- zgodnie z parametrami technicznymi podanymi przez producenta, 

wanna o opisanych wymiarach ma pojemność 28 L a nie 32 L. Prosimy o weryfikację opisu 

przedmiotu zamówienia.” 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający dopuszcza wannę okrągłą o pojemności 28 -32 litry. 

 

Pytanie nr 4: 

„Pkt. 22 Szpatułka kątowa o długości 420-422 mm: zgodnie z parametrami technicznymi podanymi 

przez producenta, szpatułka kątowa w wersji produkcyjnej na 2017 rok, ma wymiary 37 x 380 mm 

(szer. x długość całkowita). Prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia” 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający dopuszcza szpatułkę kątową o długości całkowitej 380 mm. 
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Pytanie nr 5: 

„Pkt. 24 Chochla/czerpak z drewnianą rączką o poj. 1L- wg naszej wiedzy pozycji asortymentowej  

o podanych w opisie  parametrach technicznych, nie ma na rynku. Prosimy o weryfikację opisu 

przedmiotu zamówienia” 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający dopuszcza chochlę/czerpak z drewnianą rączką o pojemności do 1,5 litra, o długości 

całkowitej do 75 cm, o średnicy 14-18 cm. 

 

Pytanie nr 6: 

„Pkt. 28 Szufelka z polipropylenu białego o poj. 1000 ml- szufelki gastronomicznej z białego 

polipropylenu o poj. 1000 ml i długości 40-41 cm, nie ma na rynku. Największa szufelka z białego 

polipropylenu ma pojemność 850 ml, długość 35 cm i szerokość 15 cm. Prosimy o weryfikację opisu 

przedmiotu zamówienia.”       

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający dopuszcza szufelkę z polipropylenu białego o pojemności 850-1000 ml. 

 

Pytanie nr 7: 

„Poz. 12 -Czy Zamawiający dopuszcza nóż spełniający wszystkie wymagania ale do filetowania  

i o długości 155 mm ?” 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający dopuszcza nóż do filetowania o długości 155 mm. 

 

Pytanie nr 8: 

„Poz. 14 - Czy Zamawiający dopuszcza wannę spełniającą wszystkie wymagania, ale o wymiarach śr. 

40 x 18 (h) cm i pojemności 14,5l ?” 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający dopuszcza wannę okrągłą o pojemności 14,5 -17 litrów. 

 

Pytanie nr 9: 

„Poz. 15 -Czy Zamawiający dopuszcza wannę spełniającą wszystkie wymagania, ale o wymiarach śr. 

50 x 22 (h) cm i pojemności 28,0 l ?”. 

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający dopuszcza wannę okrągłą o pojemności 28-32 litry. 
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Pytanie nr 10: 

„Poz. 22 - czy Zamawiający dopuszcza szpatułkę kątową o długości około 38 cm, wytrzymałości 

termicznej do 80 st. i uchwytem z polipropylenu?” 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający dopuszcza szpatułkę katową o długości 38 cm, wytrzymałości termicznej do 80 stopni 

oraz uchwytem z polipropylenu. 

 

Pytanie nr 11: 

„Poz. 24 - Czy Zamawiający dopuszcza chochlę 1,5 l z drewnianą rączką 65 cm, śr. 17,5 cm?” 

Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający dopuszcza chochlę/czerpak z drewnianą rączką o pojemności do 1,5 litra, o długości 

całkowitej do 75 cm, o średnicy 14-18 cm. 

 

Pytanie nr 12: 

„Poz. 26 - Czy Zamawiający dopuszcza czajnik aluminiowy o pojemności ok 10 l ?” 

Odpowiedź nr 12: 

Zamawiający dopuszcza czajnik aluminiowy o pojemności od 7 do 10 litrów. 

 

Pytanie nr 13: 

„Poz. 28 - Czy Zamawiający dopuszcza szufelkę o dł. 35 cm i poj. 850 ml?” 

Odpowiedź nr 13: 

Zamawiający dopuszcza szufelkę z polipropylenu białego o pojemności od 850 do 1000 ml. 

 


