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Narodowy Instytut Kardiologii Stefana  

kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Alpejska 42,  

04-628 Warszawa 

Warszawa 21.09.2022r.  
 
dotyczy: zapytanie ofertowe IK.AG.A.65.29/2022 
 

 
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: Przygotowanie 
elektronicznych projektów, wykonanie, dostawa, demontaż i montaż tablic informacyjnych oraz montaż 
folii naklejanej, zamieszczonym w dniu 14 września 2022r. 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 nr 1  

 Czy zdemontowane tablice mają zostać zutylizowane przez wykonawcę 
Odpowiedź nr 1  

Zamawiający zdemontowane tablice zutylizuje we własnym zakresie. 
 
Pytanie nr 2  

Czy do zakresu dochodzi odnowienie powierzchni po zdjęciu tablicy z treścią „Klinika Wad Nabytych Serca" 
naklejonej obecnie na ścianę (klatka schodowa H1 1 piętro) - punkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Jeśli 
tak, potrzebny jest nr farby. 

Odpowiedź nr 2 
Nie. Zamawiający wcześniej zdemontuje tę tablicę i odnowi ścianę we własnym zakresie. 

 
Pytanie nr 3 

Ustalenie po czyjej stronie będzie usunięcie nieaktualnej tablicy z treścią „Klinika Wad Nabytych Serca" 
naklejonej na ścianę po wejściu do Kliniki (klatka H1 1 piętro). Tablica ta znajduje się w innym miejscu niż 
powierzchnia przewidziana na nową tablicę. Dotyczy to punktu 8. Tam również będzie potrzebne 
odnowienie powierzchni i pomalowanie. 

Odpowiedź nr 3 
W tym przypadku również demontażem tej tablicy i odnowieniem ścian zajmie się Zamawiający we 
własnym zakresie. 

 
Pytanie nr 4 

Czy jest możliwość wydłużenia godzin prowadzenia prac montażowych? Np godz. 7,00 - 20.00 
Odpowiedź nr 4 

Ciche prace można będzie prowadzić między godziną 7:00 a 18:00. Głośne prace wymagające np. wiercenia 
w ścianach będzie można wykonywać od godziny 10:00 do 16:00. 

 
Pytanie nr 5 

Czy tablice z dibondu mają być płaskie? ( wkręty mocujące w licu tablicy)  czy II wariant - preferowany - 
tablica z bokiem zagiętym na gr. 3cm - Ten wariant pozwala ukryć mocowania nie kalecząc lica tablicy. 
Wygląda bardzo ładnie i jest trwały. Przykładowe zdjęcie zagięcia przesyłam w załączniku. 
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Odpowiedź nr 5 

Zamawiający prosi o przygotowanie oferty z bokiem zagiętym na gr. 3 cm oraz ukrytym mocowaniem. 

 
Zamawiający informuje, że zmienia Załącznik 1 – IK.AG.A.065.29.2022_ Zał. nr 1_Opis przedmiotu 
zamówienia na Załącznik 1 - IK.AG.A.065.29.2022_Aktualny nr 1 Zał. nr 1_Opis przedmiotu zamówienia 
Pozostałe zapisy i dokumenty zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………..……………. 

 (Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych) 

 

 

Wyk: wchelmecka (DAG) 
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