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URZĄD GMINY  
 BUKOWINA TATRZAŃSKA 
 

Bukowina Tatrzańska, dnia 30.10.2020 r.  

Znak: IZW.271.1.26.2020 

 
Do wszystkich uczestników postępowania 

 
Dotyczy: Wyjaśnienia i modyfikacja  treści SIWZ   

 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku z 
zapytaniem Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści SIWZ w postępowaniu 
IZW.271.1.26.2020, na: Dostawę wyposażenia funkcjonującej w Szkole Podstawowej  

w Jurgowie kuchni szkolnej i stołówki,  w ramach realizacji zadania "Ciepły posiłek w 
szkole i w domu”. 

Jednocześnie zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, na podstawie art. 38, ust. 4, ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.  

Zestaw 1 
Pytanie 1 
Poz. 2 - tarcze do szatkownicy - do szatkownicy opisanej w pkt 1 zapytania nie ma tarcz słupek 
2x10mm i zestawu do kostki 10x10mm. Proszę o sprawdzenie zapisów (błąd w szatkownicy 
lub w tarczach). Opisane tarcze pasują do innego modelu szatkownicy. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający dopuszcza zmianę tarcz na inny wymiar, tak aby pasowała do szatkownicy. 
 
Pytanie 2 
Poz. 27 - pojemnik uniwersalny - do pojemnika o pojemności 75l nie ma podstawy na kółkach. 
Proszę o weryfikację. 
 
Odpowiedź 2  
Na rynku są dostępne pojemniki 75 l oraz pasująca do nich podstawa na kółkach. 
 
Pytanie 3 
Poz. 28 - stół załadowczy - proszę o podanie długości stołu oraz informacji z której strony ma 
być zlew. Czy stół powinien posiadać półkę dolną czy też nie? 
 
Odpowiedź 3 
Komora po prawej stronie. Stół powinien posiadać półkę dolną. Szerokość stołu ok. 1m, 
długość min. 1,90 m, nie więcej niż 4m. 
 
 
 



 

 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska  
tel.: 18 20 00 870, fax.: 18 20 00 879, e-mail: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl 

 
Pytanie 4 
Poz. 43 - pojemnik teflonowany - pojemniki GN 1/1 teflonowane mają wysokość 20, 40 lub 
60mm. Proszę o informację o którą wysokość chodzi (wskazana w zapytaniu - 25mm nie 
istnieje). 
 
Odpowiedź 4 
Pojemnik teflonowany GN1/1 prawidłowa wysokość 20 mm 
 
Zestaw 2 
Pytanie        
W nawiązaniu do zapytania nr. "IZW.271.1.26.2020", w opisie przedmiotu zamówienia  
w pozycji nr. 2 znajduje się błąd. Po dopasowaniu szatkownicy do opisu , nie zgadzają się 
tarcze, ponieważ Szatkownica przez Państwa opisana , nie ma możliwości zastosowania 
zestawu do kostek, a tarcza słupki 2x10mm jest przeznaczona do innego urządzenia. Proszę o 
informację czy Zamawiający dopuszcza zmianę tej drugiej tarczy na inny wymiar? 
 
Odpowiedź 
Tak, dopuszczamy zmianę tarcz na inny wymiar, tak aby pasowała do szatkownicy. 
                                                                       
 

 Z poważaniem, 
 
   Mgr inż. Andrzej Pietrzyk 

 
                  Wójt Gminy 


