
 

Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

47-400 Racibórz 

ul. Wileńska 6 

 

CKZiU1.KAK.260.5.2.2019      Racibórz, dnia 26.02.2019r. 

 

     Do wszystkich Wykonawców 

 

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

„DOSTAWA DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU” 
 

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dot. w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przedstawiam 

poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

DOTYCZY CZĘŚCI NR 11 

 

PYTANIE 1  

Pozycja 2 - Czy zamawiający dopuszcza wersję "domową" blendera ? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zamawiający dopuszcza wersję „domową” blendera jeśli jego parametry są zgodne z opisem 

zawartym w specyfikacji. 

 

PYTANIE 2 

Pozycja nr 3 - Proszę o dopuszczenie frytownicy z zakresem regulacji temperatury od 50 do 190 stopni 
C. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza frytownicę z zakresem regulacji temperatury od 50 do 190 stopni C. 

 

PYTANIE 3 



 
Pozycja nr 7 - Proszę o dopuszczenie urządzenia do Sous Vide z regulacją temperatury do 90 stopni 

C. Model z regulacją do 95 stopni już nie występuje w sprzedaży. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie do Sous Vide z regulacją temperatury do 90 stopni C.  

 

PYTANIE 4 

Pozycja nr 10 - Proszę o dopuszczenie grilla o grubości płyty roboczej 10 mm. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza grill o grubości płyty roboczej 10 mm. 

 

PYTANIE 5 

Pozycja nr 16 - Proszę o dopuszczenie kostkarki do lodu o wydajności do 12 kg na dobę. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza kostkarkę do lodu o wydajności do 12 kg na dobę. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Jacek Kąsek  
Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu 


