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Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego  

Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Alpejska 42,  

04-628 Warszawa 

 
Warszawa 07.07.2022r.  

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

2 ZMIANA 2 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  

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 3 – Płuczko – dezynfektor. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w załączniku Aktualny Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy, który 
otrzymuje brzmienie: 

Raport badania (Certyfikat / Asset) wystawiony przez niezależne laboratorium, potwierdzające skuteczność 
procesu mycia i dezynfekcji wobec Clostridium Difficile (dot. poz. 3 Płuczko-dezynfekator) 

 
Pytanie nr 2 

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w trzy programy w tym 
jeden program sporobójczy (z zastosowaniem dedykowanego środka), o potwierdzonej badaniem w kierunku 
spełnienia normy EN13697 skuteczności? Program taki zmniejsza w dużym stopniu ryzyko rozprzestrzenienia się 
zakażeń wewnątrz szpitalnych m. in. Clostridium difficile. 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga. Zamawiający wyjaśnia expressis verbi, że wymaga, aby 
Wykonawca zaoferował urządzenie, które będzie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz które za każdym 
razem będzie pozytywnie przechodziło testy laboratoryjne na zwalczanie Clostridium difficile. 
 

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.  



   
______________________________________________________________________________________ 

2 
 

 
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 12.07.2022r. 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 12.07.2022r. 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 12.07.2022r. do godz. 
10:00 

 
 
 
Pozostałe zapisy i dokumenty zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 
 

 

 

………………………………………………………..……………. 

 

(Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk: sadamczyk (DAG) 
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