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Dotyczy przetargv nieograniczonęgo na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do

technik hotęlarstwa oraz tęchnik zywienia i usług gastronomicznych w projekcie

,,ZdobądŹ doświadczenie zawodowe'' Współfinansowanęgo pIzez Unię Europejską w
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

zawodu

ramach

Zamawiający informuje w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznychz dnia
29 stycznla 2004r. (Dz. U. z 20I0r. Nr 113, poz.759 z poŹn. zm.) o wpłynięciu w dniu
05,02.2014r p1.tań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Treść pytan i odpowiedzipontŻej

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Dotyczy części 18 - wózek room _ service

_ produkt wykonywany vryłącznie na zamówięnie z okresem oczekiwania -2I dni a tęrmin ręaltza

umowy to 14 dni' Co zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedz:
Termin rcaltzacji zamówięnia nie ulega Zmlanle i zgodnie Z umową wynosi 14 dni.

Pytanie nr 2. Dotyczy części 24 _ sokowirówka.
_ sokowirówka o podanych parametrach nie jest produkowana. Prosimy o zmlanę modelu na dostępny

rynku.

odpowiedŹ:
Zamówrcnie powinno byc zrealtzowane na model o zbliŻonych parametrach.

Pytanie nr 3. Dotyczy częŚci 30 - zmywarka uniwersalna
- zmywarka o podanych parametrach nie jest dostępna. Prosimy o Zmlanę parametrów zmywarki.

Odpowiedz:
Zamowrcnie ma byc zrealizowane zgodnie z zapisaml' SIWZ' opisany sprzęt jest dostępny na
rynku.

Pytanie nr 4. Dotyczy części 49 - komplet garnków do kuchni indukcyjnej

- komplet garnków o opisanych parametrach nie występuje

,rZdobądź doświadczenie zawodowe''
Lider projektu: Zespoł Szkół Zawodowych nr 1 im. I(omisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Partner projektu: Zespoł Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim



KAP|TAŁ LU DzKl
NARoDoWA 5TtA'IEC1A sPÓ]NoŚcl

u N I A E u R o P Er t *o T---;;;*l
EUROPEJSKII * * I

FUNDUSZ sPoŁEczNY l 
-- 

- -' 
I

Proje kt }vspóllinansowany pn'ez Unię Europeiską }v ramach Europe iskiego Funduszu Społecznego

Prosimy o weryfikację ZapiSóW lub podanie przykŁadowego kompletu Spełniającego oczekiwar
Zamawnjącego ( np. nie gorszy niŻ .. ')

odpowiedź:
Zamówtenie ma byc zrealizowane Zgodnie Z Zapisami SIWZ. opisany komplet gamków
występuje na rynku.

Pytanie nr 5. Dotyczy części 59 - piec konwekcyjno- parowy
W wyposaŻeniu opisanego modelu pieca nie występuje : wózek ze stęlaŻem

(est on częśctą wyposazenia pieców o innych parametrach technicznych). Prosimy o węryfikację zap:^sl

odpowiedŹ:
Zgodnie Z Zaplsaml SIWZ w wyposażeniu powinien znajdować się wózek ze stelaŻem.

Pytanie nr 6" DoĘczy części 67 _krajalnica prosta
- krajalnica o podanych parametrach nie jest dostępna na rynku polskirn (mozlirły import np' z Niem
ale to wymaga czasu). Prosimy o weryfikację zapisÓw na produkt dostępny w RP"

odpowiedŹ:
Zamawtający nie zmienia specyfikacji SIWZ.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
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