
 
  

 Gmina Miasto Szczecin 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie 

ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin 

zlobki@szczecin.neo.pl 

 

    Szczecin, dnia 04.12.2019r. 

 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

 

Znak sprawy: ZŻM/47/2019 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Zakup, dostawa i montaż wyposażenia kuchni do czterech publicznych żłobków na 

terenie Szczecina, w podziale na cztery części”  

Część I - Żłobek nr 1, ul. Żaglowa 16, 70-832 Szczecin 

Część II - Żłobek nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c, 70-783 Szczecin 

Część III - Żłobek nr 3, ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin 

Część IV - Żłobek nr 6, ul. Mazowiecka 11/12, 70-526  

 

 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2: 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z 

odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1  

Część I,  

Pozycja 3 - zmywarka 

Z opisu specyfikacji wynika, że zmywarka którą chce zakupić Zamawiający ma bojler o mocy 

4,5 kW a nie 2,8 kW. Prosimy o zmianę w opisie na parametr "bojler o mocy 4,5 kW" 

Odpowiedź:   

Zamawiający dopuszcza zmianę mocy bojlera na 4,5 kW 

 

Pytanie nr 2  

Część II,  

Pozycja 3 - zmywarka  

Z opisu specyfikacji wynika, że zmywarka którą chce zakupić Zamawiający ma bojler o mocy 

4,5 kW a nie 2,8 kW. Prosimy o zmianę w opisie na parametr "bojler o mocy 4,5 kW" 

Odpowiedź:   

Zamawiający dopuszcza zmianę mocy bojlera na 4,5 kW 

 

Pytanie nr 3 

Część III,  

Pozycja 1 - zmywarka 

Z opisu specyfikacji wynika, że zmywarka którą chce zakupić Zamawiający ma bojler o mocy 

4,5 kW a nie 2,8 kW. Prosimy o zmianę w opisie na parametr "bojler o mocy 4,5 kW" 

Odpowiedź:   

Zamawiający dopuszcza zmianę mocy bojlera na 4,5 kW 
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Pytanie nr 4 

Część VI,  

Pozycja 3 - zmywarka 

Z opisu specyfikacji wynika, że zmywarka którą chce zakupić Zamawiający ma bojler o mocy 

4,5 kW a nie 2,8 kW. Prosimy o zmianę w opisie na parametr "bojler o mocy 4,5 kW" 

Odpowiedź:   

Zamawiający dopuszcza zmianę mocy bojlera na 4,5 kW 

 

Pytanie nr 4 

zał. 3 d - w pozycji 4, 5, 6 Zamawiający nie sprecyzował ile sztuk urządzeń chce zakupić.  

Odpowiedź:   

Zamawiający chodzi o 1 szt. urządzeń  z każdej pozycji. 

 

 


