
 

Projekt „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

        Białobrzegi, dn. 13 lipiec 2015 r. 
 
Wyjaśnienie Nr 1 na stronę internetową: zspbialobrzegi.edu.pl 
 
Dotyczy:  udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców otrzymane przez 

Zamawiającego w dniu 10.07.2015 r. dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczące przetargu nieograniczonego na Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni 

gastronomicznej w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy ” 

realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Znak ZSP-PN2/07/2015/SZ 

 
1. Lp.1-półka wisząca – Czy półka może mieć wysokość 600 mm? 
 
Odpowiedź: Półka może mieć wysokość do 400 mm. 
 
2. Lp.8 i 9 – podstawy pod kuchnie z szafkami i stół szafka otwarta z komorą 
zlewozmywakową 40x40cm- Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie tych pozycji, bo część 
opisów wzajemnie się wyklucza np. w jednym miejscu jest mowa , że podstawa ma być 
szafkowa zamknięta a dalej, że podstawa ma być bez frontu czyli otwarta. Co znaczy : 
wbudowany nie wystający poza zarys blatu nakrywkowego i zamocowany w tunelu od strony 
obsługi wyłącznik  główny stanowiska pracy typu „hebel” ? Prosimy o rysunek                              
i jednoznaczny opis jak ma wyglądać stanowisko i z jakich modułów się składać. 
 
 Odpowiedź: Poniżej Zamawiający umieścił rysunek 

stanowiska.  
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Przełącznik typu „hebel” to jest rozłącznik/włącznik, który jednym przyciskiem można 
wyłączyć lub włączyć całą instalację przy stanowisku. Tunel techniczny oznacza, że  
niewidoczne są przewody instalacyjne. 
 
3.Lp.10-  umywalka do mycia – Czy Zamawiający dopuszcza umywalkę o wymiarze 
400x400x250mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza innych wymiarów niż te umieszczone w SIWZ- 
wymiary umywalki dostosowane są do miejsca jej montażu. 
 
4. Lp.13- -okap z wyciągiem – czy okap może mieć wysokość 400 mm. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza innych wymiarów niż te umieszczone w SIWZ- 
wymiary okapu dostosowane są do miejsca jej montażu. 
 
5. Lp.16- chłodnia –Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafy chłodniczej o wym. 
1400x895x2040mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafy chłodniczej o w/w wymiarach , 
przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
 
 
       Dyrektor  
     Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
           w Białobrzegach 
            Iwona Matysiak 
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