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Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przetargu nieograniczonym  

pt.: 

ZAKUP SPRZĘTU AGD NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA BUDYNKU 

INTERNATOWEGO MARS 

nr sprawy WNP/947/PN/2019 

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania 

Wykonawców do treści SIWZ (zachowano oryginalną treść pytań), udziela 

następujących wyjaśnień: 

Pytanie: 

Zadanie 1 chłodziarka  

Czy Zamawiający dopuści wymiary chłodziarki wysokość 84-85 cm? 

Czy Zamawiający dopuści pojemność użytkową 80-90 litrów? 

 

Pytanie: 

Ze względu na brak na rynku modeli w pełni spełniających wymagania zamawiającego 

lub dostępnych jako model wyłącznościowy dla wybranych dużych sieci sklepowych w 

ilościach niewystarczających na zrealizowanie zamówienia proszę o dopuszczenie 

poniższych parametrów: 

Część 1 punkt 1 

- lodówka wysokości 84 cm i głębokości 50cm 

- rozmrażanie automatyczne 

- 92 l pojemności chłodziarki 

punkt 4 

- mikrofala z 6 poziomami mocy 

punkt 5 

proszę o dopuszczenie parametrów jakie deklaruje producent witryny, a które to różnią 

się z danymi ze stron sklepów internetowych: 

- zakres temperatur od +1 do +10 
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- sterowanie elektroniczne 

 

Pytanie: 

Jeszcze dodatkowo do witryny proszę dopuszczenie klasy klimatycznej podanej przez 

producenta N (16-32 stopnie) zamiast Klasa klimatyczna 4 (30°C-55%) 

 

Pytanie: 

w związku z brakiem występowania w sprzedaży chłodziarki  z części I, pozycja 1, 

spełniającej w 100% wymagania Zamawiającego w zakresie specyfikacji technicznej, 

proszę o dopuszczenie chłodziarki, której głębokość wynosi 50 cm oraz pojemność 

użytkowa 92 litry. 

Czy Zamawiający dopuści w  Części I, pozycja 5 witrynę chłodniczą której   zakres 

temperatur wynosi od +1 do +10 °C zamiast wymaganego zakresu temperatury od 0 do 

10+ °C  oraz sterowanie elektroniczne zamiast wymaganego mechanicznego 

sterowania. 
 

Odp: Zamawiający dopuszcza parametry wskazane powyżej dla wyszczególnionych 

pozycji asortymentowych, tj.: 

Część 1  

Poz. 1 

 wysokość lodówki 84-85 cm i głębokości 50 cm 

 rozmrażanie automatyczne 

 pojemność chłodziarki 80-92 l. 

Poz. 4 

 Zamawiający dopuszcza 6 poziomów mocy 

Poz. 5 

 zakres temperatur od +1 do +10 

 sterowanie elektroniczne 

 klasa klimatyczna N (16-32 stopnie) 
 

II.W związku z tym, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie dokonano 

zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający 

nie przedłuża terminu składania ofert.  
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