
 

Sanok 2010-08-23 

GKI 341/27/1/2010  

       

   

        Wyjaśnienie nr 1 

     Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

  

na realizację zadania „Dostawa wyposażenia do Wiejskiego Centrum Kulturalno-
Edukacyjno-Rekreacyjnego w m. Lalin”. 

 

Gmina Sanok w związku z wpłynięciem następujących zapytań do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na realizację zadania „Dostawa wyposażenia do Wiejskiego 
Centrum Kulturalno-Edukacyjno-Rekreacyjnego w m. Lalin ” : 

Pytanie 1. Poz. 24, szafa chłodnicza 

- Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie szafy chłodniczej wykonanej w całości ze stali nierdzewnej o 

wym. 1400x895x2040 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Pytanie 2. Poz. 25, szafa chłodnicza 

- Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie szafy chłodniczej o wymiarach: 700x895x2040 mm, przy 

zachowaniu pozostałych parametrów? 

Pytanie 3. Poz. 26, stół chłodniczy 2-drzwiowy  

- Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie szafy chłodniczej o wymiarach: 950x700x850 mm, przy 

zachowaniu pozostałych parametrów? 

Pytanie 4. Poz. 28, suszarka do naczyń i sztućców  

- Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie suszarki o wym. 570x410x310 mm? 

Pytanie 5. Poz. 30, szafka kuchenna stojąca 

- Prosimy o podanie ile poziomów ma mieć suszarka obrotowa (podanie przykładowego modelu i 

producenta) oraz ile ma być szuflad i jakie ma być ich rozmieszczenie (szuflady umieszczone poziomo pod 

blatem, czy pionowo), lub przedstawienie szkicu tej szafki. 

Pytanie 6. Poz. 34, serwis obiadowy 

- Czy dzbanek 1,6 dm3 może być wykonany ze szkła przeźroczystego? 

- Nie ma bulionówek o tak dużej średnicy (130 mm), jak podał Zamawiający (standardowa średnica 

bulionówek to ok. 100 mm). Czy należy wycenić bulionówki ze spodkami? 

- Czy śledziarka może być wykonana ze szkła przeźroczystego? 

- Prosimy o podanie ile i jakich noży ma zawierać komplet noży po 4 szt. 

 

wyjaśnia: 

ad.1 Tak 

ad.2 Tak 

ad.3 Tak 

ad.4 Tak 

ad.5 min. dwa poziomy, dwie szuflady umieszczone poziomo pod blatem 

ad.6  -dzbanek 1,6dm
3
 może być wykonany ze szkła przeźroczystego, 

 - należy wycenić bulionówki ze spodkami, średnica bulionówek 95-130mm, 

 - śledziarka może być wykonana ze szkła przeźroczystego, 

 - noże kuchenne różnych wielkości (standardowy komplet) 

 

 

 

 


