
Wg rozdzielnika 

 

SA.3032.2.2015  

Tarnów, dnia 15.06.2015 r.  

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na „ Remont budynku remizy OSP w Porębie Radlnej” na 
dzień 17.06.2015 r.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 

2013 poz. 907 tekst jednolity z p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 10.06.2015 r :  
 

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową dla zakresu robót objętym niniejszym 

postępowaniem, jeśli tak to proszę o załączenie.  

 

Odpowiedź: 
Gmina nie posiada projektu – są to prace do wykonania na zgłoszenie.  

 

Pytanie nr 2  

W poz. 50 i 110 przedmiaru robót jest wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych a obmiar 

jest powierzchni posadzki, brak jest wykończenia w postaci wywinięcia wykładziny na 

ścianę, proszę o uzupełnienie brakującego obmiaru.  

 

Odpowiedź: 
Należy wycenić w ofercie. 

 

Pytanie Nr 3  

Poz. 310 montaż taboretu gazowego, proszę o określenie parametrów urządzenia, wymiaru 

oraz mocy palnika.  

 

Odpowiedź: 
Należy wycenić w ofercie: taboret gazowy 2 – palnikowy, o wymiarach (+-) 1200 x 600 x 

450, energooszczędne palniki, o mocy (+-) 20 kW. 

 

Pytanie nr 4 

Poz. 320 zmywarka z funkcją wyparzania, jakie ma mieć parametry, wymiary? 

 

Odpowiedź: 
Należy wycenić w ofercie: wymiary (+-) 600 x 600 x 850, wymiary kosza (+-) 500 x 500, 

wydajność  do 500 talerzy/h, funkcja wyparzania, elektroniczny dozownik płynu myjącego i 

płuczącego, moc znamionowa do 6 kW, zasilanie 230/400 V 

 

Pytanie Nr 5 



Poz. 33 przedmiaru robót kuchnia elektryczna z piekarnikiem, proszę o określenie 

parametrów urządzenia: wymiar, ilość płyt grzewczych oraz jakiej mają być mocy, jakiej 

mocy ma być piekarnik? 

 

Odpowiedź: 
Należy wycenić w ofercie: kuchnia elektryczna o wymiarach (+-) 600 x 600 x 600, klasa 

energetyczna – A, napięcie zasilania 230 / 400 V, 1 płyta z 4 polami grzewczymi, rodzaj 

piekarnika – elektryczny, termoobieg, moc przyłączeniowa do 10 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


