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Modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ - 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 wydłuży termin realizacji na szafy, z poz. 2,3 ponieważ:
dla pozycji 2: Szafa teleinformatyczna 24U 600 mm x 600 mm, typu rack, drzwi szklane
(firma: ZPAS) - termin produkcji u producenta w sytuacji gdy brak jest szaf wynosi ok.2-3
tygodnie (obecnie szare szafy są dostępne, zaś czarne są na zamówienie),
dla pozycji 3: Szafa teleinformatyczna 12U 800 mm x 800 mm (firma: Signati nr kat.: SSR-12800x800) szafa produkowana jest wyłącznie pod zamówienie, a termin produkcji wynosi 4-5
tyg. od zamówienia (jestem po rozmowach z producentem).
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia (dostawy) do 6 tygodni od
dnia zawarcia umowy – wprowadzono stosowne zmiany do treści zaproszenia i projektu
umowy.
Pytanie 2
Proszę o określenie koloru szaf oraz czy ma być jakieś dodatkowe wyposażenie.
Odpowiedź: Szafy musza być szare, nie ma wymagań co do dodatkowego wyposażenia.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert, ponieważ jest bardzo mało czasu na
dostarczenie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 25.03.2020 r. – wprowadzono
stosowne zmiany do treści zaproszenia.
Pytanie 4
Proszę o informację o możliwości częściowej realizacji oferty na dostawę szaf.
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga oferty na cały wyspecyfikowany asortyment.
Zamawiający dopuszcza realizację umowy w częściach, tj. np. wcześniejsze dostarczenie kabla,
a następnie szaf - wprowadzono stosowne zmiany do treści projektu umowy.
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