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WYJAŚNIENIA
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że ze strony Wykonawców
wpłynęły następujące pytania:
PYTANIE 1:
Dotyczy pkt. IV. Wymagany termin wykonania zamówienia: "Termin realizacji – maksymalnie do dnia
26.06.2017r. Dostawa w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00." Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający
wyrazi zgodę na dostarczenie dwóch sztuk regałów w terminie do dnia 28.06.2017 r i dwóch regałów w terminie
do 8 tygodni od daty podpisania umowy?
ODPOWIEDŹ:
NIE.
PYTANIE 2:
Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie dwóch regałów na 4 klatki oraz jednego regału podwójnego na
8 klatek?
Wszystkie parametry regału na 8 klatek i parametry akcesoriów pozostają bez zmian z wyjątkiem –
Regał na 8 klatek:
a) umożliwiający przechowywanie 8 klatek do hodowli i utrzymania świnek morskich;
b) wyposażony w 8 podstaw klatek z perforowanym dnem, 8 tac na odchody, 8 furt do klatek, 8 karmników,
16 butelek, 16 kapsli i 16 uchwytów na butelki;
c) całkowite wymiary zewn. regału na 8 klatek – 1700 x 780 x 1656 mm (szer. x gł. x wys.).
Wszystkie parametry regałów na 4 klatki pozostają bez zmian.
Czy wyrażą Państwo zgodę na wydłużenie terminu dostawy całości towaru do 28.06.2017r.?
ODPOWIEDŹ:
TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch regałów na 4 klatki i jednego regału podwójnego na 8 klatek,
o parametrach wskazanych powyżej. Zamawiający wyraża zgodę na termin dostawy do dnia 28.06.2017r.
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki
z dnia 02.06.2017r.
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