
Krośnice, dnia 8 kwietnia 2014 roku 

RGPOŚiI.271.13.2.2014 
  

  

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 

  

  

  

  

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.13.2014 z dnia 1 
kwietnia 2014 r., pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia kuchni i stołówki w bloku 
żywieniowym w ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w 
Krośnicach”  

  
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) wobec 
zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
treści odpowiedzi na zadane zapytania: 
  
Pytanie nr 1: 
W związku z informacją otrzymaną o firmy Stalgast, że zestaw mop z dwoma 
wiadrami po 18l, 1 kij 3-częściowy do mopa z rączką, 1 antybakteryjny mop płaski, 
stelaż do mopa, wyciskarka, wózek, mop ze składnikiem antybakteryjnym (pozycja 
43 specyfikacji) nie jest już ofertowany przez firmę Stalgast, bardzo proszę o podanie 
nowych parametrów dotyczących tej pozycji.  
Odpowiedź nr 1: 
Wykonawca winien wycenić pozycję 43 w  oparciu następujące parametry: 
Kompletny zestaw z elementami: 
- wózek z dwoma wiadrami (2 x 25 l) 
- chromowany stelaż z przekładanym uchwytem 
- wyciskarka z tworzywa sztucznego 
- aluminiowy drążek teleskopowy do mopa 
- składany uchwyt do mopa z tworzywa sztucznego, 500 mm 
- 5 mopów, 500 mm 
- wymiary: W 850 x S 390 x D 690 mm. 
  
Pytanie nr 2: 
Proszę również o sprawdzenie pozycji 44 specyfikacji; zgodnie z kodem producenta 
ten kosz jest wykonany ze stali nierdzewnej a nie z polipropylenu. Proszę o podanie 
z czego wykonany ma być ten koszt 
Odpowiedź nr 2: 
Wykonawca winien wycenić pozycję 44 z uwzględnieniem koszyka do pieczywa z 
polipropylenu firmy Stalgast o nr katalogowym 361241 lub równoważny 

  
Pytanie nr 3: 
Pozycja 70 kosz na śmieci 60l pedałowy z wiaderkiem, informujemy, że z badania 
rynku i naszej wiedzy wynika, że nie ma na rynku kosza spełniającego specyfikację. 
Czy Zamawiający dopuści kosz 45 litrowy z wiaderkiem spełniający pozostałe 



parametry? 

Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający dopuszcza zamianę w pozycji 70 pojemności kosza na 45 l z 
wiaderkiem spełniającym wszystkie pozostałe parametry.  
  
  

Niniejsze odpowiedź stanowi integralną część postępowania przetargowego 
znak: RGPOŚiI.271.13.2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku i jest wiążąca dla 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

  

 


