INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ 
I KLINICZNEJ  im. Mirosława Mossakowskiego

P O L S K I E J   A K A D E M I I   N A U K
02-106 Warszawa				    tel. 0 22 668 52 50
ul. Pawińskiego 5                                       fax. 0 22 668 55 32
sekretariat@cmdik.pan.pl



file_0.doc


�









thumbnail_0.wmf



IMDiK
POLSKA AKADEMIA NAUK



                                                            

Warszawa, dn. 26.06.2012 r.

Znak sprawy: ZP-2401-10/12


	Dotyczy postępowania nr ZP-2401-10/12 na 


Dostawę mebli i urządzeń laboratoryjnych - wyposażenie pomieszczeń
Zespołu Kliniczno-Badawczego Epigenetyki Człowieka

Od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:
Zgodnie z wymogiem SIWZ i odbyciu w wyznaczonym terminie wizji lokalnej, stwierdzam, że to oferent, ma dokonać wpięcia rurami spiro dostarczanych trzech szt. dygestoriów do istniejącej wentylacji mechanicznej, dwa z nich do pom. C-313, każde o szer. 1200 mm i króćcu wylotowym o fi 158 mm, mają być podłączone do jednego szybu wentylacyjnego, wymaga się, aby Zamawiający zabezpieczył przynajmniej 580 m3/h odciąganego powietrza dla każdego z nich (prędkość powietrza w króćcu wylotowym dygestorium po załączeniu wentylatora musi wynosić 8,5 m/s); jedno dygestorium  do pom. C-335, o szer. 1500 mm i króćcu wylotowym o fi 178 mm, wymaga się, aby Zamawiający zabezpieczył przynajmniej 790 m3/h odciąganego powietrza dla niego (prędkość powietrza w króćcu wylotowym dygestorium po załączeniu wentylatora musi wynosić 9,1 m/s)?  Tylko takie wartości wentylacji zapewnionej przez Zamawiające, dadzą prawidłową prace dygestoriów, czy prędkości przepływu powietrza w dygestoriach powinny być zmierzone po dostawie i zapisane w odpowiednim protokole ?
Odpowiedź: Istniejący wentylator zapewnia w pomieszczeniu C313  400 Nm3/h odciąganego powietrza. Ponadto przewiduje się wykorzystanie w C313 do drugiego dygestorium odciągu z pomieszczenia C314 zapewniającego również 400 Nm3/h odciąganego powietrza tj. łącznie 800 Nm3/h.  W pomieszczeniu C335 istniejący wentylator zapewnia 750 Nm3/h odciąganego powietrza. 
Wszystkie ewentualne zmiany wentylatorów i zmiany w instalacji wyciągowej wymagane przez Wykonawcę leżą po jego stronie.

Pytanie 2:
Czy ze względu , że Zamawiający wymaga, aby w większości stołów roboczych były  blaty z atestowanej ceramiki laboratoryjnej (pkt. 2a załącznika nr 1.1 do SIWZ), która to jest produkowana pod konkretne zamówienie po wyborze koloru poza granicami Polski, ze względu na proces produkcyjny i kontroli jakości, może to trwać dłużej niż wymagany w SIWZ termin dostawy całego zamówienia, czy w takim razie  w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień, Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu wykonania całości zamówienia do 14 tygodni od daty podpisania umowy ?
Odpowiedź: NIE






Od innego Wykonawcy wpłynęły następujące pytania:


Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści przedstawienie przez wykonawcę protokołu z badań wystawionego przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzającego zgodność produkowanych mebli laboratoryjnych z normami PN-EN 13150:2004 oraz
PN-EN 14727:2006?
Odpowiedź: TAK, jeśli protokół potwierdza zgodność produkowanych mebli laboratoryjnych z normami PN-EN 13150:2004 oraz PN-EN 14727:2006.


Pytanie 2:
Czy Zamawiający ze względu na ograniczenia konstrukcyjne (niezbędną przestrzeń instalacyjną znajdującą się za i nad dygestorium) dopuści dygestorium o wymiarach zewnętrznych 1200 x 930 wys. 2450?
Odpowiedź: NIE
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