Szanowni Państwo,
informuję, że do zapytania ofertowego na: „Dostawę 2 komór fitotronowych do Instytutu Ochrony
Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego” wpłynęły pytania, na które Zamawiający poniżej
udziela odpowiedzi.
Pytanie 1:
W związku z tym, iż w zestawie z komorami dostarczany jest dejonizator do bieżącej produkcji wody
dejonizowanej zasilającej nawilżacz (w przypadku takiego rozwiązania mamy pewność, że wilgotność
w komorze będzie utrzymywana przez cały czas gdy. np komora będzie pracowała w dni wolne od
pracy (komora wyposażona w zbiornik wymaga systematycznego uzupełniania, bo jak zabraknie wody
nie będzie wilgotności)), czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie komór bez zbiorników, ale z
dejonizatorem?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w związku z tym że komory nie będą ustawione w bezpośrednim
sąsiedztwie przyłącza wodociągowego, nie ma możliwości podłączenia ich do zasilania w wodę z sieci
i oczyszczania jej przy pomocy dejonizatora. Dlatego też, Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia
komór bez zbiorników na wodę.
Pytanie 2:
- na którym piętrze znajduje się pomieszczenie, w którym będą użytkowane komory?
- czy dostępna jest winda i czy światło drzwi windy ma wysokość co najmniej 2 m?
- jaka jest szarość światła drzwi na korytarzu i w pomieszczeniu docelowym?
- jeżeli nie ma windy to proszę podać szerokość korytarza oraz ilość schodów.
Odpowiedź:
Wymiary Laboratorium Zamawiającego są następujące:
Drzwi wejściowe do IOŚ (k. recepcji) – 105x205 cm
Lb. Chodów – 7 (na zewnątrz) + 1 + 12 + 10 (klatka schodowa)= 30 schodów,
szerokość klatki schodowej 100 cm
Rozmiary wewnętrzne drzwi 90-92 x 202 (wszystkich: i wejściowych do labu i do pomieszczeń
docelowych)
Szerokość korytarza w najwęższym punkcie 157 cm, w najszerszym 190 cm.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert do 2.12.2019 r. do godz. 14.00?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert:
Pkt 4 zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:
4. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty (wraz z formularzem cenowym), stanowiącym załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego, do dnia 2 grudnia 2019 roku do godz. 14.00.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że na pozostałe pytania Zamawiający odpowie w możliwie najszybszym
terminie.
Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty.
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