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llczestnicy postgpowanir przetargowego

Dot, przetargu nieograniczonego na: Dostawg wyposa2enia do Instytutu Agrofizyki im. B, Dobrzaiskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
w ramacb projektu ,,Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie" wsp6Hinansowanego ze 6rodk6w Europejskiego
Funduszu Roaoju Regionalnego oraz Bud2etu Pafstwa w ramach Programu Operacyjnego Roa6j Polski Wschodniej na lata 2007-2013 -
OS pri0rytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / dzialanie I.3. Wspieranie Innowacji" - A-2401-57/2014//PORPW.01.03.00-06-006/ll-00

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA TRESCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

l. Zamawiaj4cy dziaLaj4c na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieir
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dalej jako: ustawa pzp, w odpowiedzi na pfiania
przekazuLje ich treS6 wraz z odpowiedziami:

Cze56 II: Urzadzenie czvszczaco-zbieraiace akumulatorowe - 1 szt.

Pytanie 1.

Czy Zamawiaj4cy dopuSci w postgpowaniu maszyng z uchwytem dla operatora bez regulacji
po\oLenia natomiast z uchwltem wykonanym ergonomicznie zapewniaiqcy komfort pracy
dlakuhdego operatora?

OdpowiedZ:
Tak, Zamawiaj4cy dopu5ci w postgpowaniu maszyng z uchwytem dla operatora
bez regulacji poloZenia natomiast z uchwytem wykonanym ergonomicznie zapewniaj4cy
komfort pracy dla kaZdego operatora. Zamawnj4cy znienia zapis w qm zakrtsie Opis przedmiotu
zam6wienia dla cz n pkt 6.14

F:ozdzial
,,11.2. pkt 1) Termin skladania ofert.
1. Termin skladania ofert uplS.wa w dniu 24 pafldziernika 2014 r. o godz. 12:00."

lacia poloZenia

Regulacja polo2enia uchwltu lub ergonomiczny uchwyt zapewniajEcy
komfort pracy dla
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,,11.3. pkt 2) Otwarcie ofert.
2) Otwarcie ofert jest jawne i odbgdzie sig w dntu 24 ptidziernikz 2014 r. o godz. 12:15 w
siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
ul. Do6wiadczalna 4, pok. Nr 6 (sala seminaryjna).

IIr.

w przygotowywanvch ofertach.

W pozo statym zakre sie tre 56 specyfi kacj i pozost aje bez zmian.

lY.Zamawiaj4cy dokonuje modyfikacji treSci SIWZ w powyZsrym zakresie.

Zamaw irj4cy wymaga potwierdzenia otrrymania niniej szego pism a

poprzez odeslanie tre6ci jego ostatniej strony

wr^z z piecz4tk4 imienn4 i podpisem, na nr faksu z 81 7 44 50 67

Kierownik Zamaw iaj qc e go,


