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

Warszawa, dnia 14.10.2022r.  
 
 

 
dotyczy: zapytanie ofertowe IK.AG.A.65.37/2022 
 
 

 
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 
wyposażenia medycznego na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii”, zamieszczonym w dniu 12 
października 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  
dot. zaproszenie: W związku z wyznaczonym bardzo krótkim terminem na składanie ofert, zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o umożliwienie składania ofert drogą mailową. 

Odpowiedź nr 1 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert poprzez e-mail. 
 

Pytanie 2 
dot. umowa §6 ust.2 pkt 4): Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu 

zapewnienia urządzenia zastępczego W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej. Pragniemy nadmienić, iż 
asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania 
Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich 
samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów 
oferowanych w postępowaniach publicznych. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. Zamawiającemu przysługuje swoboda w 
kształtowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jakości, w tym warunków dotyczących użytkowania oraz 
możliwych napraw. Wykonawca przystępując do postępowania deklaruje przygotowanie i dostarczenie 
wyposażenia w czasie do 30 listopada br. Zamawiający przyjmuje, że w przypadku wystąpienia usterki 
podlegającej gwarancji, Wykonawca będzie w stanie dostarczyć podobne wyposażenie w porównywalnym 
czasie. 
 

Pytanie 3  
dot. poz. 2 cz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza parawan mobilny trzyskrzydłowy o poniższej specyfikacji:  
WYKONANIE: 
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- stelaż z giętego kształtownika stalowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w 
obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą 
- wypełnienie stanowi zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką (w wybranym przez 
Zamawiającego kolorze: miętowy, żółty, niebieski, biały, beżowy lub zielony) 
- wymiary: 3x700x1700 mm [szerokośćxwysokość] 
- szerokość podstawy - 450 mm? 
Zdjęcie poglądowe poniżej:  

 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie parawanu o opisanych parametrach.  
 
Pytanie 4 

Dot. poz. 3 cz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza stojak na kroplówki o poniższej specyfikacji:  
WYKONANIE: 
- podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, pięcioramienna na kółkach w obudowie 
stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 600 mm 
- kolumna zewnętrzna z rury ze stali malowanej proszkowo na kolor biały o średnicy 25 mm 
- kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm 
- głowica ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w 2 haki i 2 uchwyty na butelkę 
- regulacja wysokości w zakresie: 1320-2150 mm? 
Zdjęcie poglądowe poniżej:  

 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stojaka na kroplówki o opisanych parametrach.  
 
Pytanie 5 

Dot. poz. 4 cz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza stelaż do worków foliowych o poniższej specyfikacji: 
WYKONANIE:  
- w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 
- stelaż przystosowany do rozbudowy o kolejne segmenty bez konieczności wykonywania przeróbek 
technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych 
- obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka 
- pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega 
rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem  
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- pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, 
zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania 
- koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą 
- wymiary całkowite: 445x495x850 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] 
- pojemność worka 100-120l? 
Zdjęcie poglądowe poniżej:  

  
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stelaż do worków foliowych o opisanych parametrach pod 
warunkiem spełnienia przez oferowany produkt pozostałych parametrów zawartych w opisie tj.: 
- wyposażony w pokrywę satynową (matową)  
- pokrywa ma możliwość pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedała 
- opony wykonane z materiału niebrudzącego podłoża 
- odporny na środki dezynfekcyjne 
- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 
- deklaracja zgodności/ certyfikat CE.  

 
Pytanie 6 

dot. poz. 5 cz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza wózek opatrunkowy o poniższej specyfikacji: 
WYKONANIE: 
- szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm), wyposażona w 1 uchwyt do 
prowadzenia 
- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm 
- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice 
szuflady z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, 
minimalizujący wibracje 
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 
koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą 
- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm 
- wymiary szafki: 600x500x805 mm 
- wymiary powierzchni użytkowej szuflad: 
(przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm 
(przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm 
(przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm  
[szerokośćxgłębokośćxwysokość] 
- wyposażenie: 5xoznaczenia szuflad, 1xkosz na odpady, 1xpojemnik na rękawiczki, 1x koszyk na akcesoria, 
1xzamek centralny? 
Zdjęcie poglądowe poniżej: 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka o opisanych parametrach. Wskazany produkt 
oferuje zbyt małą powierzchnię roboczą na blacie oraz zbyt małą powierzchnię szuflad.  
 

Pytanie 1  
dot. poz. 6 cz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza wózek transportowy o poniższej specyfikacji: 
WYKONANIE:  
- wyposażenie: 1xblat z szufladą (blat:705x415x20mm, szuflada:655x385x155mm), 2xblat 655x415x20mm, 
2xuchwyt do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm 
- stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej 
stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości  półek, przystosowany do montażu wyposażenia 
dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów, 
wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą 
- blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem 
- szuflada stalowa lakierowana proszkowo na biało 
- wymiary całkowite: 770x480x880 mm  
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm 
- wymiary blatów dolnych: 655x415x20 mm 
- wymiary szuflady: 655x385x155 mm 
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm 
[szerokośćxgłębokośćxwysokość]? 
Zdjęcie poglądowe poniżej: 

 
 

Odpowiedź nr 1 
Odpowiedź tyczy pozycji 7, części 1 – prawdop. omyłka Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zaoferowanie wózka o opisanych parametrach. Wskazany produkt jest zbyt niski oraz Zamawiający wymaga 
aby wózek był wyposażony w dwie bliźniacze szuflady. 
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Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stają się integralną częścią treści zapytania 
ofertowego IK.AG.A.65.37/2022. Zamawiający zmienia Załącznik 1- IK.AG.A.065.37.2022 Zał. nr 1 cz1 
Formularz cenowy na IK.AG.A.065.37.2022 Zał. nr 1 cz1 Formularz cenowy po zmianach 1 -  Pozostałe 
zapisy i dokumenty pozostają bez zmian. 

 
 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na następujący: 18.10.2022 r. godz.13:00. W 
przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta 
– zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.37/2022, nie otwierać przed 18.10.2022r. do godz. 13:00”. 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekretariat Działu Administracyjno-Gospodarczego, Narodowego 
Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, dnia 18.10.2022 o 
godzinie 13:15. 

 
 
 
 
 
 
 

  ………………………………………………………..…………… 

 (Z-ca Dyrektora ds. Techniczno –Administracyjnych) 
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