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Białystok, dn. 19-04-2021 r.  

 

 

DAF.261.34.2021 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) pn. „Wyposażenie zaplecza gastronomicznego oraz 

restauracji w Muzeum Pamięci Sybiru” 

 

Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań  

do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  

 

PYTANIA DO CZĘŚCI II  
 

Pytanie 1  

Proszę o przedstawienie specyfikacji sprzętu znajdującego się pod kodem CPV 39220000.  

Odpowiedź do pytania 1: 

Pod w/w kodem CPV znajduje się  kostkarka nablatowa – poz. 42 Załącznika nr 9 do SWZ.  

 

Pytanie 2   

Dotyczące zmywalni: Zbyt odlegle zainstalowanie podłączeń (woda zimn, odpływ, zasil. 230V) do 

zmywarki i uzdatniacza wody spowoduje nieestetyczny wygląd, zbieranie się zanieczyszczeń. Instalacje 

będą przechodzić ok, 1,5 m za stołem roboczym z poz. 6. 

Odpowiedź do pytania 2: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przestawienia zaplanowanych urządzeń i mebli  

w zmywalni taki sposób, aby urządzenia znajdowały się jak najbliżej potrzebnych przyłączy.  

W związku z tym przy zmianie miejsca poszczególnych urządzeń należy również uwzględnić 

zmianę wymiarów mebli ze stali nierdzewnej tak, aby jak najlepiej dostosować je do 

pomieszczenia.  

 

Pytanie 3   

Dotyczy kuchni:  

Brak zasilania elektrycznego 230V do urządzeń chłodniczych (poz. 8, 12). Zasilanie powinno znajdować 

się przy posadzce.  

W kuchni przyszłościowo pojawią się  dodatkowe urządzenia np. takie jak mikser, szatkownica do 

warzyw, maszynka do mięsa itp., które również będą wymagały zasilania 230V. 
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Urządzenia z poz.10, 12, 13 nie mieszczą się wymiarowo w ciągu technologicznym. Brakuje 4 cm. 

Proponuję wymianę stołu chłodniczy na wym. 1325x600x850. Skrócenie zlewu z poz.10 spowoduje 

przesunięcie komory zlewowej w róg co utrudni pracę kucharzy. 

Brak zasilania (wz, wc, odpływ PCV FI-50 mm na wysokości do 300 mm od posadzki) do basenu (poz. 15 

) przy stanowisku mycia naczyń kuchennych. 

Regał z półkami perforowanymi (poz. 17) zasłoni istniejące gniazda elektryczne. Należy je przenieść lub 

zlikwidować ze względów bezpieczeństwa BHP (źródło wilgoci). 

Brak zasilania 230 V do kuchenek indukcyjnych (poz. 21) 

Znajdujące się nieopodal gniazda 230 V będą zasłonięte piecem konwekcyjno-parowym z poz. 18 

Brak zasilania 230V w miejscu montażu uzdatniacza wody do pieca. 

Miejsce instalacji zaworu wody do pieca spowoduje odsunięcie ciągu roboczego ewentualnie zajdzie 

konieczność zrobienia otworu z prawej strony podstawy (poz. 19). Brak odpływu do pieca  spowoduje 

utrudnienia w funkcjonowaniu pracy. Woda z pieca podczas obróbki będzie wydostawać się gorąca, a 

brak zamkniętego odpływu  będzie powodować uwalnianie się nieprzyjemnego zapachu. 

Odpowiedź do pytania 3 : 

W przypadku braku potrzebnego zasilania i konieczności przeniesienia instalacji elektrycznej - do 

Wykonawcy należy wykonanie niezbędnych prac (instalacje należy poprowadzić w  maskownicach 

natynkowych).  

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami OPZ podane wymiary urządzeń mogą być zmienione 

z tolerancją ±10%.  

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę sprzętów (z poz.10, 12, 13) w ciągu 

technologicznym.    

Do poz. 15 - Zamawiający zmienia wymiar „h” komory basenu w stanowisku z basenem  

1-komorowym  ze stali nierdzewnej w sposób następujący:  zmianie ulega wymiar h = 300 mm na 

h = 250 mm, aby zapobiec konieczności przerabiania istniejącego odpływu i dostosować basen 

do należytego podłączenia do instalacji wodno - kanalizacyjnej.  

 

Pytanie 4    

Dotyczy magazynu ogólnego: Brak zasilania elektrycznego 230V do urządzeń chłodniczych z poz. 25 (do 

jednej szafy), z poz. 26.  

Odpowiedź do pytania 4: jw. zgodnie z odpowiedzią do pytania 3.  

 

 

Pytanie 5  

Dotyczy przygotowalni warzyw i jaj: Brak zasilania wody (wz, wc ), odpływu: PCV FI-50mm, wysokość – 

350mm do lewej komory zlewu z poz.29 oraz umywalki z poz. 31. Brak zasilania 230V do naświetlacza z 

poz. 35 

Odpowiedź do pytania 5: Zamawiający dopuszcza podłączenie zlewu oraz umywalki do jednego 

odpływu wody. Wykonawca winien dostosować potrzebne zasilanie do pozycji  

nr 35. 

 

 

Pytanie 6    

Dotyczy baru: Brak zasilania elektrycznego 230V do urządzeń z poz. 42, 43, 44, 45, 46. Na barze w 

przyszłości pojawią się dodatkowe urządzenia takie jak blender, wyciskarka, kasa  fiskalna itp., które 

również będą wymagały zasilania 230V. Brak odpływu do ekspresu. Istnieje ewentualność 

doprowadzenia do wspólnego odpływu zlewowego. 

Do prawidłowego funkcjonowania ekspresu i zachowania udzielonej gwarancji wskazany jest filtr wody.  

Odpowiedź do pytania 6: zasilanie elektryczne do baru oraz odpływ do urządzeń zostaną 

wykonane w ramach  realizacji części I zamówienia (pn. Dostawa wyposażenia i wykonanie 

aranżacji sali restauracyjnej w MPS).  

Proszę o uwzględnienie w dostawie ekspresu wyposażonego w filtr wody.  
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Pytanie 7   

Dotyczy poz. 25  wyposażenia zaplecza gastronomicznego : czy zamawiający dopuszcza wysokość 

lodówki do 2020 mm?  

Odpowiedź do pytania 7: Zamawiający dopuszcza lodówkę o wysokości do 2020 mm.  

 

 

PYTANIA DO CZĘŚCI I  
 

Pytanie 8  

Pytanie dotyczy poz. 5 – komoda-pomocnik – czy Zamawiający dopuści by komoda była produktem 

nowym, stylizowanym, ale nie po renowacji? Trudno jest znaleźć taką komodę, która spełniała by 

parametry podane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź do pytania 8:  

Zamawiający dopuszcza, by komoda była produktem nowym, zastrzega sobie jednak konieczność 

uzgodnienia wzoru, projektu i koloru przed ostatecznym wykonaniem. 

Warunkiem koniecznym jest zachowanie wymiarów: długość w przedziale min. 122 cm,  

max. 182cm, wysokość nie więcej niż 67,5cm, głębokość 45cm, oraz techniki wykonania i 

materiału: mebel fornirowany w kolorze orzecha, półmat / satyna. 

 

 

Pytanie 9  

Pytanie dotyczy poz. 12 reflektor kierunkowy – Czy Zamawiający dopuści reflektor o  

następujących parametrach? 

Reflektor kierunkowy, kompatybilny z systemem szynoprzewodów 3-obwodowych (w komplecie z 

adapterem umożliwiającym montaż do szyny). Materiał wykonania: Stal lakierowana, Tworzywo 

sztuczne. Punkty oświetleniowe: 1; Źródło światła: Żarówka LED ; Typ żarówki: E27 15W/230V; 

Wysokość: 180 mm (240 z adapterem); Szerokość: 110 mm, Głębokość: 140 mm; Możliwość regulacji. 

Odpowiedź do pytania 9:  

Wyspecyfikowany powyżej reflektor nie zakłada możliwości ściemniania natężenia oświetlenia, 

nie określono kąta rozsyłu promieni i nie zdefiniowano temperatury barwowej źródła. Wobec 

tego Zamawiający nie przychyla się do prośby – proszę o zaproponowanie reflektora zgodnego z 

parametrami wskazanymi w dokumentacji postępowania.  

 

Pytanie 10  

Pytanie dotyczy poz. 17 parasol– opisany przez Zamawiającego parasol jest niedostępny już  

w sprzedaży. Czy Zamawiający dopuści parasol o następujących parametrach? 

Odpowiedź do pytania 10: 

Parasol ze stelażem wykonanym z aluminium pokrytego farbą proszkową w kolorze 

antracytowym, która zapewnia trwalszy efekt i zwiększa odporność na korozję i warunki 

zewnętrzne (promienie UV, wilgoć). Czasza parasola skonstruowana z ośmiu ramion oraz 

gładkiego w dotyku poszycia poliestrowego o gramaturze min 280 g/m2 i barwionych 

włóknach w kolorze szarym. Materiał posiada wysoką odpornością na działanie światła 

słonecznego (8 klasa odporności koloru - od 1000 do 1500 godzin ekspozycji). Parasol posiada 

dwie podstawy o tych samych wymiarach - podstawa z kółkami, która umożliwia łatwe 

przestawianie parasola oraz podstawa do zatwierdzenia parasola w betonowym podłożu. Czasza 

parasola może być ustawiana w wybranej pozycji i przechylana na boki. Parasol posiada 

możliwość obracania się o 360 °. Wymiar szer. 300 mm; wys. 281 cm. 

 

Czasza proponowanego parasola jest ośmioboczna - Zamawiający preferuje czworobok (bez 

nawiewki). W związku z utrudnioną dostępnością wskazanego przedmiotu, Zamawiający prosi o 
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zaproponowanie przedmiotu o zbliżonych parametrach, np. Parasol ogrodowy typu Challenger 

T2 3x3 m biały - stelaż antracytowy. Nie zakłada się trwałego montażu  

do podłoża.  

 

Pytanie 11 

Pytanie dotyczy poz. 18 zabudowa – Czy w zabudowie baru ma być uwzględniona witryna chłodnicza i 

zlew jednokomorowym z ociekaczem? Jeśli tak proszę o podanie parametrów dla tego sprzętu.  

Odpowiedź do pytania 11: Parametry w/w sprzętów zostały opisane w Załączniku nr 9  

do SWZ. Szczegółowy model sprzętu ze wskazaniem firmy i parametrów  będzie można uzyskać 

po wyborze wykonawcy w części II zamówienia.   

 

Pytanie 12 

Pytanie dotyczy poz. 18 zabudowa - czy Zamawiający dopuści, aby blat w zabudowie był wykonany z 

płyt kompaktowej, a nie z CORIANU? 

Odpowiedź do pytania 12: Zamawiający zakłada zastosowanie płyty kompozytowej (Solid 

Surface). 

 
Pytanie 13 

Dotyczy oświetlenia – czy szynoprzewód, który jest nad barem – jest oświetleniem docelowym?   

Czy według projektu mają być tam lampy? 

Odpowiedź do pytania 13: Według rysunku o nazwie: Rzut oświetlenia ściany oświetlone są 

oprawami na  szynoprzewodzie, a w przestrzeni kawiarni - nad przejściami, stolikami  

i barem wiszą wyspecyfikowane lampy na przewodach. Obecnie występujące oprawy  liniowe 

należy zdemontować. 
 

Pytanie 14  

Dotyczy okładziny ścian z boazerii - Czy Zamawiający dopuści zamiast desek dębowych o szerokości 40 

mm, płytę drewnianą dębową frezowaną co 40 mm? 

Odpowiedź do pytania 14: Układ słojów na pojedynczych listewkach jest zupełnie inny, niż na 

jednej, nafrezowanej płycie. Zastosowanie proponowanego rozwiązania nie będzie  

dopuszczone przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 15 

Dotyczy malowania - Bardzo proszę o doprecyzowanie, które instalacje będą musiały zostać 

pomalowane? 

Odpowiedź do pytania 15: Do malowania przeznaczono instalacje wychodzące ze ściany  

i bezpośrednio stykające się ze ścianą wykonaną z bloczków / cegieł cementowych: przewody 

elektryczne (gniazdo trudno pomalować - należy je wymienić na zielone, opcjonalnie czarne), 

instalacje wod-kan w otulinie, oraz pionowy przewód izolowany o okrągłej średnicy do punktu 

wejścia w przewód sufitowy. 

 

Pytanie 16  

Dotyczy poz. 26 – ściana wejściowa z hydrantem – Czy w zabudowie ściany mają znajdować się gniazda 

elektryczne, jeśli tak to w jakiej ilości? 

Odpowiedź do pytania 16: Znajdujące się w tej ścianie gniazda elektryczne nie są potrzebne - 

można je przenieść i wykorzystać do zasilenia urządzeń baru. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy poz. 27 – prace elektryczne – w jakiej formie maja być poprowadzone instalacje eklektyczne - 

sufitowe do podłączenia lamp sufitowych, czy w formie prostopadłej jak obecna instalacja, czy  

w formie linii prostych – łączenie po najkrótszej ścieżce? 
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Odpowiedź do pytania 17: Przy wykonaniu instalacji należy zachować dotychczasowy, 

uporządkowany sposób prowadzenia instalacji. Dopuszcza się pojedyncze wyjątki od tej reguły. 

 
 
 

Jednocześnie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają 

zmianie. Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego.    
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