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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 (dot. pozycji nr 6)
W opisie zawarte jest, że szafka wiszącą musi mieć przeszklone drzwi, natomiast w dalszej części
tego punktu jest informacja o tym, ze fronty powinny być z Trespy. Proszę o sprecyzowanie,
z jakiego materiału muszą być wykonane fronty szafek wiszących.
Odpowiedź: Fronty musza być wykonane z Trespy i szkła (fronty muszą być przeszklone – szkło
musi być osadzone w płycie z Trespy, zamawiający nie chce frontów w całości wykonanych ze
szkła).
Pytanie 2 (dot. pozycji nr 7)
W opisie jest, że łączna długość półek wynosi 360 cm i 100 cm, następnie zamawiający wskazuje
ilość: 1 sztuka. Proszę o wyjaśnienie, którego wymiaru dotyczy ta ilość?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednej półki o długości 360 cm i jednej półki o długości 100
cm. Półki mogą być wykonane z większej liczby płyt niż jedna. 1 szt. należy odnieść do kompletu
półek.
Pytanie 3 (dot. pozycji nr 8)
Proszę podać przybliżone wymiary stojaka pod aparaturę.
Odpowiedź: Jeden stojak na aparaturę ma zmieścić inkubator do hodowli komórkowych i nad
nim suszarkę, oba sprzęty o wymiarach około 63cm/63cm/85cm, drugi stojak ma zmieścić
wirówkę o wymiarach około 65cm/65cm/40cm; powinien być na kółkach i razem z wirówką
mieścić się pod blatem stołu.
Stosowne uwagi naniesiono w opisie przedmiotu zamówienia.
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