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Narodowy Instytut Kardiologii Stefana  
kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Alpejska 42,  
04-628 Warszawa 

Warszawa, dnia 04.10.2022r.  
 
 

 
dotyczy: zapytanie ofertowe IK.AG.A.65.31/2022 
 
 

 
1 ZMIANA 1 TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
 

 
Zamawiający – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 

Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: „Dostawa  oraz 
montaż szaf, nadstawek i regałów metalowych na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii”, 
zamieszczonym w dniu 22 września 2022 r. na stronie internetowej www.ikard.pl, wpłynęły pytania od 
Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej. Zamawiający informuje, iż treść 
pytań pozostawia w pisowni oryginalnej otrzymanej od Wykonawców 

 
 
 

Pytanie 1 
W związku z brakiem certyfikatu CE - czy Zamawiający dopuszcza certyfikat higieniczny tylko na farbę oraz 
deklarację zgodności oraz inne certyfikaty. 

Odpowiedź nr 1 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatu higienicznego tylko na zastosowaną farbę proszkową, 
przedstawienie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań bezpieczeństwa, wytrzymałości, 
trwałości i stateczności oraz lub sprawozdania z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania wykonanych przez podmiot niezależny, w przypadku braku certyfikatu CE. Zamawiający 
zmienia zapis w Załączniku 1 - IK.AG.A.065.31.2022 Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje 
brzmienie „Zaoferowane meble i wyposażenie muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub 
deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną. Meble i wyposażenie muszą spełniać 
wymagania ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku braku takich dokumentów aby na 
meble i wyposażenie wydano certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa, 
wytrzymałości, trwałości i stateczności oraz lub sprawozdania z badań wytrzymałościowych w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania wykonanych przez podmiot niezależny” oraz usuwa punkt IV. 
 

Pytanie 2 
Czy w przypadku zgody na powyższe atesty Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę i przedłuża termin składania ofert.  
 

Pytanie 3  
Proszę o informację jak rozumieć wymóg: - certyfikat higieniczny  w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia przy każdej z pozycji. 
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Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że wymóg posiadania certyfikatu higienicznego dotyczy użytej, przy produkcji farby. 
Zamawiający zmienia zapis w Załączniku 2 IK.AG.A.065.31.2022 Zał. nr 2 Formularz cenowy, pozycje 1 do 
25, który otrzymuje brzmienie „certyfikat higieniczny na użyte do produkcji farby”. 

 
Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści szafy malowane farbami proszkowymi, posiadającymi atest PZH, bez właściwości 
hamowania rozwoju bakterii i grzybów na swojej powierzchni. 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szaf malowanych farbami proszkowymi posiadającymi atest PZH, bez 
właściwości hamowania rozwoju bakterii i grzybów, o ile Wykonawca przedstawi jednocześnie pozostałą 
wymaganą dokumentację. Zamawiający zmienia zapis w Załączniku 2 IK.AG.A.065.31.2022 Zał. nr 2 
Formularz cenowy, pozycje 1 do 9, 11 do 18, 21 do 24, które otrzymują brzmienie „farba odporna na środki 
dezynfekcyjne” oraz pozycję 10, które otrzymują brzmienie „szafki odporne na środki dezynfekcyjne”,  i 
pozycje 19, 20, 25, które otrzymują brzmienie „regał odporny na środki dezynfekcyjne”. 

 
Pytanie 5 

 Czy Zamawiający dopuści szafy szatniowe (poz. 10) wykonane w całości z blachy stalowej?  
Stosowana przez producenta technologia przygotowania powierzchni, poprzez proces fosforanowania 
cyrkonowego i konwersję cyrkonową dla blachy czarnej, zapewnia bardzo dobrą przyczepność dla farby 
oraz odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szaf szatniowych (poz. 10) wykonanych w całości z blachy stalowej, 
przy czym, zastosowana przez producenta technologia przygotowania powierzchni, zapewni pokrycie tych 
powierzchni powłoką antykorozyjną jak w pytaniu. Zamawiający zmienia zapis w Załączniku 2 
IK.AG.A.065.31.2022 Zał. nr 2 Formularz cenowy, pozycja 10, który otrzymuje brzmienie „korpus, fronty, 
wieniec wykonane z blachy stalowej pokrytej powłoką antykorozyjną , dostarczane w całości, wymiary: 
800mm x 500mm x 1800 mm (szerokość x głębokość x wysokość)” 

 
Pytanie 6 
Zwracamy się także z prośbą o podanie, jakie są warunki docelowe do wnoszenia mebli - jakie 

kondygnacje, czy są windy, czy jest dojazd bezpośrednio pod budynek. 
Odpowiedź 

 Zamawiający informuje, że zamawiane meble są przeznaczone do montażu na kondygnacjach od -1 
do 2 Budynków NIKard. Budynek jest wyposażony w rampę załadunkową oraz windy o wystarczających 
rozmiarach i udźwigu. Zamawiający zmienia zapis w Załączniku 1, pkt II - IK.AG.A.065.31.2022 Zał. nr 1 Opis 
przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie „2.Zamawiane wyposażenie przeznaczone jest do 
montażu na kondygnacjach od -1 do 2, szczegółowe dyspozycje w tym zakresie przekazane zostaną 
Wykonawcy przez Zamawiającego przed dostawą.3.Przetransportowanie poszczególnych części zamówienia 
do docelowych lokalizacji na terenie NIKard, (budynki wyposażone są w odpowiednie windy, powierzchnie, 
poza szczególnymi przypadkami umożliwiają przemieszczanie wózków).” 
 
 
 

Zamawiający informuje, że zmienia Załącznik 1 - IK.AG.A.065.31.2022 Zał. nr 1 Opis przedmiotu 
zamówienia na IK.AG.A.065.31.2022 Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1 oraz Załącznik 
2 – IK.AG.A.065.31.2022 Zał. nr 2 Formularz cenowy na IK.AG.A.065.31.2022 Zał. nr 2 Formularz cenowy 
po zmianach 1. Pozostałe zapisy i dokumenty zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 
Zgodnie zmienia termin składania ofert na następujący: 10.10.2022 r. godz.10:00. W przypadku 

składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta – zapytanie 
ofertowe nr IK.AG.A.65.31/2022, nie otwierać przed 10.10.2022r. do godz. 10:00”. 



   
______________________________________________________________________________________ 

3 
 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekretariat Działu Administracyjno-Gospodarczego, Narodowego 
Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, dnia 10.10.2022 o 
godzinie 10:15. 

 
 
 
 
 
 
 

  ………………………………………………………..…………… 

 (Z-ca Dyrektora ds. Techniczno –Administracyjnych) 
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