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Modyfikacja i wyjaśnienia - nr 1
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej ich treść i odpowiedzi:
Pytanie 1
Czy zamawiający dopuści blaty z kwarcogranitu?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopuści meble na stelażu typ rama A spawane w całości z profilu stalowego
30x30mm (spawy wygładzone)?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne blaty typu Trespa SPC by Durcon?
Odpowiedź: Tak , jeśli spełniają wymogi odporności na odkażanie nadtlenkiem wodoru, na silne
kwasy, zasady, środki takie jak podchloryn, Virkon.
Modyfikacja 1:
Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia
– w wymaganiach dot. materiałów, z których muszą być wykonane meble. Meble muszą spełniać
warunki laboratoriów PCL3- zarówno blaty jak i pozostałe części mebli musza być odporne
na regularną dekontaminację nadtlenkiem wodoru, na środki typu podchloryn, stężone kwasy,
ługi. W pozostałych laboratoriach CL3 wszystkie meble są wykonane z Trespy.
Modyfikacja 2:
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:
Składanie ofert – do 08.02.2018 r., do godz. 11:00
Otwarcie ofert – 08.02.2018 r., godz. 11:15
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Modyfikacja 3:
Zamawiający zmienia wymaganie dot. oznaczenia koperty, prawidłowe oznaczenie to opis
„Oferta na dostawę mebli laboratoryjnych”
Modyfikacja 4:
Zamawiający wykreśla z zaproszenia do złożenia oferty zdanie: „Opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia.” – opis przedmiotu zamówienia jest w treści zaproszenia.
Modyfikacja 5:
Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia z 3 tygodni do 4 tygodni od daty złożenia
pisemnego zamówienia przez pracowników Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
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