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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE
TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZLOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w nawiązaniu
do przesłanego zaproszenia do składania ofert na sukcesywne świadczenie usług
wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia w okresie do
31.12.2018 r. informuje, że wpłynęły zapytania do treści zaproszenia oraz załączników.
Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz udzielone odpowiedzi.
1. Czy zamawiający wyraża zgodę na to aby transport powrotny był po stronie
Wykonawcy. Odpowiedź: Dla celów porównywalności ofert zamawiający w
warunkach zapisał, że transport w jedna i druga stronę będzie opłacał sam korzystając z
zawartej umowy z firma kurierską. Zamawiający nie zmienia warunków postępowania
w tym zakresie.
2. Czy zamawiający zmieni termin realizacji zamówienia z 7 dni roboczych do 10 dni
roboczych od dnia wysłania przyrządu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever

Strona 1/2

3. Czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z zadania nr 3 pozycji nr 2 i 3 i
przeniesienie do osobnego zadania. Odpowiedź: tak.
4. W zadaniu 5 w poz. od 1 do 5 oraz 8 brak jest informacji przy jakiej temperaturze
należy wywzorcować obiekt. Odpowiedź: uzupełniona informacja znajduje się w
załączniku.
5. W zadaniu 6 poz. 45 Z tych danych nie wynika, czy chodzi o wzorcowanie z
czujnikami Pt 100 i Tck, czy chodzi o sam wskaźnik przy tych ustawieniach. Czy jeśli
chodzi o wzorcowanie wskaźnika z czujnikiem, to czy można wydzielić pozycje 42, 4547 do innego zadania aby więcej firm mogło wziąć udział w postępowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poz. 42, 45-47 i przeniesienie
ich do nowoutworzonego zadania.

W załączeniu przesyłamy zmodyfikowany formularz cenowy oferty.

Jednocześnie informujemy, że termin przesyłania ofert zostaje zmieniony na
30.01.2018 r. godz. 15.00.
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