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Toszek, 11.03.2019 r. 

            
 

dotyczy: postępowania nr 7/PN/DEG/AS/2019 na dostawę pralnico-wirówki oraz pieca 
konwekcyjnego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. 
Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital! 

 
 
 
          Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
 

Pytanie z dnia 07.03.2019 r. 

 
Pytanie 1 
Pakiet I 
Czy pralnicowirówka ma być wyposażona w zasobniki do ręcznego dozowania detergentów 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby pralnicowirówka była wyposażona w zasobniki do ręcznego dozowania 
detergentów. Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ w zakresie pakietu I  
 
Pytanie 2 
Pakiet I 
Czy zgodnie z odpowiedzią z dnia 06.03.2019 r. Zamawiający potwierdza wymiary WxSzxGł 
166x1500x100 cm +/- 5%? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał w dniu 06.03.2019 r. modyfikacji wymiarów pralnicowirówki na następujące 
wymiary: WxSzxGł  min. 166 x min. 103 x min. 100 cm +/- 5% Zamawiający postanawia wykreślić 
zapis +/-5% Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ w zakresie pakietu I 
 
Pytanie 3 
Czy można zamiennie zaproponować piec konwekcyjno-parowy o parametrach jak niżej: 
Dane techniczne: 
Wymiary [mm]: 948 x 871 x 1824 
Moc [kW]: 37,1 
Pojemność [GN]: 20x GN 1/1 
Pojemność [kg]: 110 
Waga [kg]: 235 
Wytwarzanie pary: natrysk 
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VISION PERFECT COOKING 
■■ Doskonałe wyniki gotowania na parze 
■■ Idealny kolor i chrupkość potraw 
■■ Mniej stresu w kuchni 
■■ Wszystkie procesy technologiczne w jednym urządzeniu 
VISION DESIGN 
■■ Komfortowe gotowanie 
■■ Wysoka niezawodność i trwałość 
■■ Gwarancja spełnienia standardów higienicznych 
■■ Bezpieczna praca 
MY VISION CONTROLS 
■■ Pełna personalizacja menu 
■■ Natychmiastowa reakcja na dotyk 
■■ Wszystko co potrzebne, jest na głównym ekranie 
SMART INVESTMENT 
■■ Oszczędność energii 
■■ Ekonomiczne mycie automatyczne 
■■ Bezkonkurencyjny zwrot inwestycji 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza piec o wymiarach min. 879 x min. 791 x min. 1782 oraz o mocy min. 37kW. 
Zamawiający nie określił wymagań dotyczących pojemności w kg oraz wagi pieca. Tym samym 
zmianie ulegają zapisy SIWZ w zakresie pakietu II 
 

 
 
 

Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora  
                    ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                                   inż. Erwin Janysek    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


