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WYJASNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na sukcesywne
świadczenie usług wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia
wpłynęły zapytania ze strony wykonawców. Poniżej podajemy ich treść i udzielone odpowiedzi.

1. Czy w zadaniu 3, pozycja 2 i 3 można zaproponować swoje punkty standardowe?
Tzn.
- temperatura: 10 °C; wilgotność względna: 60 %,
- temperatura: 23 °C; wilgotność względna: 30 %, 60 %, 85 %, 60 % 1)
- temperatura: 35 °C; wilgotność względna: 60 %,
1) powtórzony punkt 60 % w celu wyznaczenia histerezy wskazań.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przez laboratorium punkty
pomiarowe, pozostaje przy podanych przez użytkownika punktach pomiarowych wskazanych
w załączniku (formularz cenowy).
2. Rozumiem, że w zad. 3, poz. 2 należy wywzorcować Tout oraz RH in, natomiast w zad.3,
poz. 3 należy wzorcować Tin i RH in? Zgadza się? (T in - czujnik temperatury wewnętrzny, T
out czujnik temperatury zewnętrzny, itp.)
Odpowiedź: W zadaniu nr 3 pkt. wzorcowanie dotyczy czujnika wewnętrznego.
3. Czy jeśli np. w zad. 5 nie możemy wykonać pomiarów tylko dla 1 przyrządu, to jest w temp
-80 °C, to dyskwalifikuje to nas z możliwości wygrania tego zadania? Podanie atrakcyjnych
cen dla pozostałych sztuk w żaden sposób nie zostanie wzięte pod uwagę?
Być może niewiele laboratoriów ma takie możliwości.
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Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje formularz cenowy w ten sposób, że tworzy zadanie nr 6
w skład którego wchodzą 3 termometry z zadania nr 5, tj. poz. 19-21. W załączeniu
zmodyfikowany formularz
4. Czy przyrządy oznaczone tą samą datą wzorcowania zostaną przysłane w tym samym czasie
(w jednej paczce)?
Odpowiedź: Tak, Instytut stara się łączyć wysyłkę urządzeń w celu obniżenia kosztów
wysyłki. Podane terminy wzorcowań zostały określone na podstawie planowanych dat usług
podanych przez użytkowników. Jest to ilość najbardziej prawdopodobna, jednakże może
zaistnieć w czasie realizacji usługi sytuacja, gdzie niektóre termometry zostaną wycofane i nie
będą przesłane do wzorcowania.
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