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Warszawa, dnia 11 lipca 2014r. 
 

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 
 
Odpowiedź zamawiającego z dnia 8 lipca 2014r na zadane  pytania jest dyplomatyczna. 
Urządzenia gastronomiczne wyszczególnione w zał.nr.6  w rubryce „opis urządzenia” zawierają   szczegółowe 
parametry techniczne charakterystyczne tylko  dla jednego producenta, nie ma żadnych możliwości złożenia 
oferty równoważnej. 
Proszę o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne o  w/w  parametrach 
technicznych; 

• poz 5,2 i 6,3  chłodziarkę podblatową firmy Elektrolux lub  Beco o pojemności  130 – 150 l., ruszt 
metalowy plastyfikowany  przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

• poz, 6,2 poj. szafy 515 l  jest charakterystyczna dla firmy Gort czy zamawiający dopuszcza szafę 
chłodniczą o poj.500 l o wymiarach 618 x 740 x 2035  przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

• poz 8,3 proszę o sprecyzowanie czy chodzi tu o odkurzacz czy też wózek sprzątającego ( wiadra ,mop -
zastaw). 

• poz. 1,16 i 1,18 stóły chłodnicze czy zamawiający dopuszcza  stół chłodnicze  o wym. 1400 x700 x850 
pozostałe parametry bez zmian. 

• czy zamawiający dopuszcza urządzenia grzewcze innego producenta niż  Firmy Gort; 
• patelnia Elek firmy Kromet o wym.700 x 600 x 850 o poj, 37 o mocy 5.4 kW  lub 700 x 800 x 850 o poj 

50 l moc.9.0 kW. 
• trzon kuchenny poz 1,26 o wym 800 x 700 x 850 moc 9,8 kW. 
• piekarnik Elek poz 1,27 900 x 900 x 650 moc 7,0 kW 
• płyta grilowa o wym 400 x700 x 280 moc 4,8 kW 
• frytkownica 2-komorowa 600 x700 x 280 poj 2 x 8 ,0 l moc 2x 6 kW 
• taboret gazowy  o wym 600 x 650 x 400 moc 5 kW 
• poz 2,4 zmywarka  kapturowa  o wym. 700 x950  x146/193 moc 6,73 kW , dwa cykle mycia 90  i 180 s. 

 
Wydawanie posiłków 
Czy zamawiający wyraża zgodę  na wykonania ciągu wydawczego o głębokości 700 mm zamiast 750 
mm przy zachowaniu jego wymiarów 

• poz. 3.3 bufet sałatkowy o wym.1000 x800 x1350  przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje iż w par. 10 ust. 14 SIWZ brzmi następującą: 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, spełniających wszelkie normy, parametry 
lub standardy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; za 
równoważne zamawiający uzna urządzenia i wyposażenie spełniające normy i parametry określone w opisie 
przedmiotu zamówienia - wykaz urządzeń i parametry techniczne. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia 
wskazano na konkretne typy/modele: urządzeń, przedmiotów wchodzących w skład  



przedmiotu zamówienia, Zamawiający odnosi je do konkretnych parametrów technicznych, które w 
dostarczanych i montowanych urządzeniach muszą być nie gorsze niż wskazano w opisie przedmiotu 
zamówienia poprzez odniesienie do typów/modeli zgodnie z parametrami określonymi przez Zamawiającego w 
wykazie urządzeń i parametrów technicznych. Wymagane jest dostarczenie lad wydawania posiłków w 
wykończeniu ze stali nierdzewnej.  
W zakresie równoważności ofert urządzenia kuchenne powinny spełniać wszystkie wymagania technologiczne, 
takie jak: 

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. 
W przypadku mebli socjalnych Zamawiający kwestię doboru materiałów pozostawia Wykonawcy. Zamawiane 
meble muszą posiadać 24 miesięczną gwarancję oraz atest przeciwpożarowy. 
 
 
 
 
                                                                                                                       Kierownik Zamawiającego 
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