
 
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

Warszawa, dnia 8 lipca 2014 r. 
 

Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia  
publicznego 

 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-16/06/2014/272/W/TL na: „Dostawę i 
montaż wyposażenia zaplecza gastronomicznego w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 
Warszawie przy ul. Okólnik 2 w Warszawie – klub studencki GAMA”, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SIWZ, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 
 
Pytanie 1 

Zamawiający w specyfikacji materiałowej określił urządzenia gastronomiczne charakterystyczne dla jednego 
producenta uniemożliwiając  innym oferenta złożenia oferty konkurencyjnej. Prosimy o dopuszczenie  linii 
 gastronomicznej  700 np. firmy polskiej Kromet oraz mebli nierdzewnych o głębokości 700 mm zamiast 
750mm.  Proponuje dopuszczenie  +-10% tolerancji  w mocy i wymiarach  urządzeń.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje iż urządzenia kuchenne powinny spełniać wszystkie wymagania technologiczne: 

a) wielkość powierzchni grzejnej, przestrzeni i powierzchni chłodniczej, ilość pojemników bemara itp. 
oraz inne dane określone w technologii winny być zachowane 

b) wielkość – gabaryty zewnętrzne urządzeń kuchennych powinny być co do zasady nie większe niż 
podane w technologii, chyba że element neutralny w sposób nieznaczny będzie zmniejszony tak aby 
dany ciąg zachował swoje wymiary 

c) moc i napięcie określone  w technologii nie powinny być przekroczone a moc urządzenia jako 
wymaganie technologiczne również należy zachować 

Przed ostateczną kompletacją urządzeń i mebli technologicznych należy sprawdzić wymiary pomieszczeń w 
miejscach montażu ciągów technologicznych i ustawienia mebli. 

Pytanie 2 

Proszę o zamieszczenie załącznika do SIWZ- oferty w którym będą wyszczególnione parametry techniczne 
urządzeń wymienionych w zał. nr 6 (podstawowe wymiary i moce urządzeń). Jednocześnie związku z brakiem 
istotnego załącznika bez którego nie można rozpocząć przygotowania do złożenia oferty proszę o urealnienie 
terminu składania ofert. 

 
Odpowiedź 
 
Zamawiający informuję że zadane pytanie było przedmiotem odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego i 
umieszczonej na stronie internetowej w dniu 3 lipca 2014r. 
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