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Wyjaśnienie nr 1 do otrzymanego zapytania:
Dotyczy: postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę małego sprzętu 
AGD do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

1. Część 3 Poz.3 podgrzewacz do talerzy
Pytanie: Opisany przez Zamawiającego podgrzewacz został wycofany ze sprzedaży przez 
producenta mimo, iż może funkcjonować na stronach internetowych, które zawierają 
błędy i w rozumieniu prawa nie są ofertą handlową, zatem czy zamawiający dopuści 
podgrzewacz ze szklanymi obrotowymi drzwiami, obudową ze stali nierdzewnej, 
odpowiedni do talerzy o śr. zew. 460mm, wysokości 575mm, pojemność 30-40 talerzy, 
zakres temperatury 30-80° C.

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo zapisał w specyfikacji dane techniczne do podgrzewacza 
do talerzy, winno być:

Stalowy model:
-  obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
-  regulacja temperatury do 80°C,
-  lampka kontrolna,
-  odpowiedni do talerzy o 0  do 300 mm,
-  wymiary 405x400x545 mm,

moc / napięcie (W / V) 600 / 230.

2. Część 3 Poz.13 odzież gastronomiczna
Pytanie: Zamawiający powołuje się na załącznik nr 4, który powinien zawierać logotyp oraz 
nazwę szkoły na odzież gastronomiczną jednak te informacje nie zostały zawarte w 
załączniku nr 4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o ten załącznik w celu prawidłowej 
kalkulacji tej pozycji. Proszę doprecyzować ile ma być bluz i ile zapasek.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia opis następująco:
- ilość bluz -12szt
- ilość zapasek 12szt (6szt midi, 6szt maxi)

Bluza kucharska:
- prosty fason
- zapięcie kryte na zatrzaski
- kontrastowe wypustki w stójce i mankietach
- kieszonka na rękawie 
-tkanina elanobawełna
- kolor biały 
Zapaska kelnerska:
- midi kolor bordo
- maxi kolor bordo

Zamawiający nie umieścił Załącznika nr 4 omyłkowo, uzupełnia dokumentację o brakujący 
dokument.
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3. Część 3 Poz. 22 foremki do tartaletek
Pytanie: W opisie przedmiotu zamówienie Zamawiającego wpisał 12 szt. A w kolumnie ilość 
24 szt. Proszę o doprecyzowane ile sztuk foremek zamawiający chce otrzymać.
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia opis następująco:

- ilość 24szt, zapis 12 pojawił się w wyniku omyłki pisarskiej
Zamawiający uzupełnia zapis następująco: formy do tartaletek - silikonowe na 12szt - 2 komplety 
lub 24szt pojedyncze

4. Część 3 Poz. 28 pakowarka próżniowa
Pytanie: Zamawiający opisał pakowarkę, która została wycofana przez producenta ze 
sprzedaży mimo, iż może funkcjonować na stronach internetowych. Które zawierają błędy i 
w rozumieniu prawa nie są ofertą handlową, zatem czy zamawiający dopuści pakowarkę 
Listwa zgrzewająca o długości 300 mm i szerokości 5 mm
- regulowany czas wytwarzania próżni oraz zgrzewania, automatyczne lub ręczne 
sterowanie
-możliwość pakowania próżniowego płynów i produktów spożywczych o dużej zawartości 
wody
-cyfrowy wyświetlacz i analogowy manometr
-wydajna pompa olejowa, zapewnia ciśnienie (1009 mbar) i szybkie uzyskanie próżni 
-odbudowa oraz komora wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
-dno z dużym wgłębieniem oraz wypukła, przezroczysta pokrywa pozwala na pakowanie 
dużych porcji
-wydajność pompy: 8m3/h 
Wymiary komory (mm): 300x350x(H)110M 
wymiary zewnętrzne (mm): 359X425X(H)356 
moc (W): 230

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo zapisał w specyfikacji dane techniczne do podgrzewacza 
do tralerzy, winno być:

Pakowarka próżniowa z dodatkowym kompletem:
- folia do pakowania próżniowego 220mm - 2szt
- worki 1,2L do pakowania próżniowego - lOOszt
-  tworzywo sztuczne,
-  elektronicznie sterowanie wytwarzaniem próżni
-  funkcje; automatyczne pakowanie próżniowe i szczelne zamykanie zewnętrzne
-  pompa próżniowa 0,72 m3/h,
-  listwa zgrzewająca 300 mm,
-  wymiary (mm): 400x185x100 

wymiary (mm): 370x575x295


