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Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego  

Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Alpejska 42,  

04-628 Warszawa 

 
Warszawa 11.07.2022r.  

 
 
dotyczy: Zapytania ofertowego IK.AG.A.065.22/2022 
 
 
 

3 ZMIANA 3 TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
 

Zamawiający – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, 
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: Zakup, dostawa oraz montaż 
maceratorów i myjek łącznie z przeszkoleniem personelu na potrzeby bieżącej pracy Narodowego Instytutu 
Kardiologicznego Stefana kardynała Wyszyńskiego, zamieszczonym w dniu 28 czerwca 2022r. na stronie internetowej 
www.ikard.pl, wpłynęło pytanie od Wykonawcy dotyczące treści zapytania ofertowego. 

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

 
 
Pytanie nr 1  

Obudowa: Konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej, jakości tworzywa 
(odpornego na uderzenia i zarysowania): 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z górną pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej? Zapewni to trwałość urządzenia 
lepszą od wymaganego tworzywa. 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie w którym górna pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej. W związku 
z powyższym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 – Formularz Ofertowy i zamieszcza nowy Drugi Aktualny 
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy. 
 

Pytanie nr 2 
Otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą przycisku nożnego lub fotokomórki nożnej lub czujnik zbliżeniowy. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie zamykane przy pomocy docisku? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 
Pytanie nr 3 

Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z panelem znajdującym nad pokrywą, co zabezpieczy go przed wilgocią? 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza urządzenie z panelem znajdującym się nad pokrywą. W związku z powyższym Zamawiający 
zmienia treść Załącznika nr 1 – Formularz Ofertowy i zamieszcza nowy Drugi Aktualny Załącznik nr 1 – Formularz 
Ofertowy. 
 

Pytanie nr 4 
Wyświetlacz LED informujący o stanie gotowości urządzenia do pracy. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD informującym o gotowości urządzenia do pracy – 
komunikaty w języku polskim? 

Odpowiedź 
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Zamawiający dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem LCD. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść 
Załącznika nr 1 – Formularz Ofertowy i zamieszcza nowy Drugi Aktualny Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy. 
 

Pytanie nr 5 
Maceracja przy użyciu dwóch modułów tnąco rozrywających niewymagających ostrzenia (dożywotnia gwarancja na 
moduły tnąco rozrywające). 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie dokonujące maceracji przy pomocy 6 noży tnąco – rozrywających (1 moduł)? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z tylko jednym modułem tnąco rozrywającym.  
 

Pytanie nr 6 
Urządzenie wyposażone w uszczelkę zamontowaną na pokrywie zapewniającą szczelność komory podczas pracy, a 
miejsce jej instalacji zapewnia czystość oraz wydłuża żywotność. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uszczelką w korpusie urządzenia? 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza umiejscowienie uszczelki w korpusie urządzenia. W związku z powyższym Zamawiający 
zmienia treść Załącznika nr 1 – Formularz Ofertowy i zamieszcza nowy Drugi Aktualny Załącznik nr 1 – Formularz 
Ofertowy. 

 
Pytanie nr 7 

Wymiary (Szerokość, wysokości, głębokość): max 500mm x max 1045mm x 625mm 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: (szer. x wys. x głęb.): 53 x 92,5 x 65 cm – przy zamkniętej pokrywie 
oraz (szer. x wys. x głęb.): 53 x 125 x 65 cm – przy otwartej pokrywie 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza i zmienia wymiary urządzenia. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Załącznika 
nr 1 – Formularz Ofertowy i zamieszcza nowy Drugi Aktualny Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy. 
 

Pytanie nr 8 
Waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody – do 85 kg 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 104 kg? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wyższej wadze niż 85 kg.  
 

Pytanie nr 9 
Zużycie wody na jeden cykl – 17-23l 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu wody na jeden cykl 30l? 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza urządzenia o zużyciu wody na jeden cykl maksymalnie 30l. W związku z powyższym 
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 – Formularz Ofertowy i zamieszcza nowy Drugi Aktualny Załącznik nr 1 – 
Formularz Ofertowy. 
 

Pytanie nr 10 
Czas cyklu maceracji – 80 – 120 sekund 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie trwania cyklu operacyjnego 3-19 min? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o czasie trwania cyklu maceracji dłuższym niż 120 sekund. 
 

Pytanie nr 11 
Mycie i dezynfekcja przy użyciu od 3 do 12 dysz (natryskowych lub obrotowych) o ciśnieniu roboczym od min. 1 bar do 
max. 4 barów 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające system natryskowy, który wyposażony w minimum 15 dysz 
ciśnieniowych (w tym minimum 3 obrotowe, minimum 5 rozpraszających oraz 7 stałych)? Połączenia dysz z tyłu 
komory wykonane ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza urządzenia wyposażone w 15 dysz ciśnieniowych. W związku z powyższym Zamawiający 
zmienia treść Załącznika nr 1 – Formularz Ofertowy i zamieszcza nowy Drugi Aktualny Załącznik nr 1 – Formularz 
Ofertowy. 
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Pytanie nr 12 
Panel LED obsługi w języku polskim z informacją o wybranym cyklu, parametrach cyklu, temperaturze itp.  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z panelem LCD? 

Odpowiedź 
Zamawiający udzielił już odpowiedzi w piśmie IK.AG.A.065.22.2022_ 2 zmiana 2 treśći zapytania ofertowego 
 

Pytanie nr 13 
Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304 wg ASI (całe urządzenie: obudowa, rama komora, orurowanie 
wewnętrzne, pokrywa) 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przyłączami dysz oraz dyszami wykonanymi ze stali nierdzewnej oraz 
połączeniami z węży odpornych na działanie detergentów? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wykonanego z innej stali nierdzewnej niż klasy 304 wg ASI. 
 

Pytanie nr 14 
Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie bez użycia rąk. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie, wyposażone w 
zewnętrzną antybakteryjną, podłużną rączkę pozioma, posiadającą certyfikat antybakteryjności? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, które jest otwierane i zamykane ręcznie. 
 

Pytanie nr 15 
Maksymalne zużycie wody na 1 cykl – do max. 40 litrów 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym zużyciu wody na cykl 57 litrów? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, które zużywa na jeden cykl 57 litrów wody. 

 
Pytanie nr 16 

Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od góry przeznczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników a 
wydzieliny i wydaliny ludzkie. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z załadunkiem od przodu wyposażone w drzwi uchylne otwierane i zamykane 
ręcznie, wyposażone w zewnętrzną antybakteryjną, podłużną rączką poziomą, posiadającą certyfikacji 
antybakteryjnej? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, z załadunkiem od przodu i otwierane i zamykane ręcznie. 
 

Pytanie nr 17 
Wymiary zewnętrzne urządzeni: od 600mm do 650mm szerokość x 940mm do 1460,, wysokość x od 630mm do 
660mm głębokości (+/-5%) 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 500 x 450 x 1775 mm (SxGxW)? 

Odpowiedź 
Zamawiający zmienia dopuszczone wymiary urządzenia. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Załącznika 
nr 1 – Formularz Ofertowy i zamieszcza nowy Drugi Aktualny Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy. 
 
 

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na Pytanie nr 1 z pisma IK.AG.A.065.22.2022_ 2 zmiana 2 treśći 
zapytania ofertowego 
Dotyczy poz. 2 Płuczko-dezynfektor. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej stawiając 
wymóg „Raport badania (Certyfikat/Asset) wystawiony przez niezależne laboratorium, potwierdzające skuteczność 
procesu mycia i dezynfekcji wobec Clostridium Difficile (dot. poz. 3 myjnia-dezynfektor)”. Czy Zamawiający miał na 
myśli poz. 2 Płuczko dezynfektor? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiającemu chodziło o pozycje nr 2 – Płuczko – dezynfektor. 
Pozostała treść odpowiedzi pozostaje bez zmian. 
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ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Termin składania i otwarcia ofert w ust. 10 i 11 w dokumencie IK.AG.A.065.22.2022_Zapytanie ofertowe - na zakup  
maceratorów i myjek otrzymuje nowe brzmienie:  

10. Sposób przygotowania oferty. 
Ofertę należy sporządzić na załączonym drukach – Formularz Ofertowy. Ofertę należy sporządzić  
w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem  
lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

 
W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta 
– zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.065.22/2022, nie otwierać przed 14.07.2022r. do godz. 10:00.  Ofertę złożyć 
można osobiście u Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała 
Wyszyńskiego w pokoju 0.221. 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę złożyć należy do dnia 14.07.2022r. do godz. 10:00 w zaklejonej 
kopercie na adres: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego  
Dział Administracyjno – Gospodarczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa oraz powinna być oznaczona 
następująco- Oferta – zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.065.22/2022, nie otwierać przed 14.07.2022r. do godz. 
10:00 

 
 
 
Pozostałe zapisy i dokumenty zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 
 

 

 

………………………………………………………..……………. 

 

(Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk: sadamczyk (DAG) 


		2022-07-11T10:08:13+0200
	Andrzej Grygiel




