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6 INSTALACJA URZĄDZEŃ
taka dokumentacja nie jest dostępna, prosimy o 
propozycję produktu, kwestia podłączeń zostanie 
omówiona w kolejnym etapie.

7

GKPHH
Poz 13 i 14; Mając na uwadze fakt, już na rynku nie istnieją zmywarki o wskazanej długości proszę o 
dopuszczenie zmywarki o długości 1750mm lub 2260 przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

czy dostepne są rzuty pomieszczeń w których będzie przeprowadzona instalacja urządzeń.

FORMULARZ ZADAWANIA PYTAŃ DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

 Nazwa zadania:
dotyczące podpisania umowy na zakup urządzeń dla gastronomii dla obiektów zarządzanych przez 

Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

Pytania do dokumentów przetargowych

19.08.2022

PHH SP. Z O.O.
Poz. 1 Zwracam się z prośbą o zaakceptowanie stołu o wymiarze 1360x700x950mm przy zachowaniu 
pozostałych parametrów, gdyż urządzenie o wyspecyfikowanym wymiarze nie istnieje na rynku.

PHH SP. Z O.O. Poz. 4
Proszę o dopuszczenie kostkarki o głębokości 580mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

PHH SP. Z O.O. Proszę o zaakceptowanie wymiarów lampy:
453x360x(H)790mm ; Są to wymiary lampy HENDI 273906 zgodne z informacją na stronie producenta

PHH SP. Z O.O. Poz. 34
Wyspecyfikowany blender został wycofany z produkcji. Zwracam się z prośbą o zaakceptowanie 
blendera o mocy 746w, wymiarach 20,5x19,5x40 i wadze 3,28kg przy zachowaniu pozostałych 
parametrów. 

zgodnie z zapytanie ofertowym pkt.I ppkt. 4: Wskazane 
w załączniku nr 1 parametry minimalne i wymagania 
funkcjonalne dla produktów zwanych asortymentem 

mają na celu określenie klasy asortymentu, jego 
jakości oraz służą wyłącznie do ustalenia minimalnych 

wymagań Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 
zaoferowanie asortymentu równoważnego o 

parametrach nie gorszych od wskazanych w Załączniku 
nr 1.

Zatem:
na etapie przygotowania oferty prosimy o propozycje 

produktu- dalej wskazane w ofercie modele 
produktów będą weryfikowane, ew. omówienia 

odbędą się w kolejnym etapie postępowania 
zakupowego


