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Narodowy Instytut Kardiologii Stefana  

kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Alpejska 42,  

04-628 Warszawa 

 
Warszawa, 28.10.2022 r.  

 
 
dotyczy: zapytanie ofertowe IK.AG.A.65.135/2022 
 
 

 
2 ZMIANA 2 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 strzygarek chirurgicznych wraz z ostrzami na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana 
kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy, zamieszczonym w dniu 20 października 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  

Pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie strzygarki zapewniającej 160 minut pracy po pełnym naładowaniu baterii 
(pozostałe parametry bez zmian). 
 

Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza strzygarki, które po pełnym naładowaniu zapewnią stałą pracę od 
minimum 60 minut do maksymalnie 180 minut. Pozostałe cechy takie same jak w opisie przedmiotu 
zamówienia.  
 

Pytanie nr 2  
Pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje strzygarki zapewniającej ruchomość ostrza w wielu płaszczyznach w 
zakresie 360 stopni bez potrzeby dotykania dłonią ostrza? 

 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza obrotową strzygarkę, która zapewnia ruchomość ostrza w zakresie 360 stopni.   

Pozostałe cechy takie same jak w opisie przedmiotu zamówienia 

 
Pytanie nr 3 

Czy wymagane przez Zamawiającego parametry strzygarki mają być potwierdzone w oryginalnej instrukcji 
producenta strzygarki? 
  

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że informacje zawarte w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu 
zamówienia służą do określenia parametrów sprzętu.  Dokumenty potwierdzające parametry wymagane 
przez Zamawiającego, co do zasady, pozyskuje się tylko od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
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oceniona. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające wszystkie parametry urządzenia 
zawarte w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia, forma dokumentu preferowana 
przez Zamawiającego to katalogi lub karty charakterystyki lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie 
przez zaoferowane produkty wymagań Zmawiającego. 

 
Pytanie nr 4 

Pozycja 3. Czy wymagane przez Zamawiającego parametry strzygarki mają być potwierdzone w oryginalnej 
instrukcji producenta strzygarki? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że informacje zawarte w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu 
zamówienia służą do określenia parametrów sprzętu.  Dokumenty potwierdzające parametry wymagane 
przez Zamawiającego, co do zasady, pozyskuje się tylko od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające wszystkie parametry urządzenia 
zawarte w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia, forma dokumentu preferowana 
przez Zamawiającego to katalogi lub karty charakterystyki lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie 
przez zaoferowane produkty wymagań Zmawiającego. 
 

Pytanie nr 5 
Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny osobno strzygarki i ładowarki w formularzu ofertowym, 
ponieważ producent strzygarek oferuje je do sprzedaży, jako osobne elementy. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia zapisów w Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający potrzebuje kompletnego sprawnego urządzenia, które zostanie wydane do użytkownika 
indywidualnego. W rozumieniu Zamawiającego strzygarka wraz z ładowarką stanowi komplet, oba 
elementy kompletu są nieodzowne do zapewnienia właściwego użytkowania. Zamawiający wymaga 
podania łącznej kwoty za strzygarkę i ładowarkę.  

 

W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający zmienia zapisy z zapytania ofertowego  na 
Dostawę strzygarek chirurgicznych wraz z ostrzami na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana 
kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w punktach 10, 11, 20 które otrzymują nowe 
brzmienie: 

 
10. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę należy sporządzić na załączonych drukach – oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 1). 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.65.135/2022, nie otwierać przed 04.11.2022r. do 
godz. 11:00”. Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej Narodowego 
Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w pokoju nr 
0.221. 

11. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę złożyć należy do dnia 04.11.2022r. do godz. 11:00  

w zaklejonej kopercie na adres: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego 

Państwowy Instytut Badawczy Dział Administracyjno – Gospodarczy, ul. Alpejska 42, 04-628 

Warszawa oraz powinna być oznaczona następująco- Oferta – zapytanie ofertowe  

nr IK.AG.A.65.135/2022, nie otwierać przed 04.11.2022r. do godz. 11:00. 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Sekretariat Działu Administracyjno-Gospodarczego, Narodowego Instytutu Kardiologii  
Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, 
dnia 04.11.2022 o godzinie 11:15. 
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Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, bez udziału oferentów. 
Wyniki przeprowadzonego konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.ikard.pl 

 
Pozostałe zapisy i dokumenty zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………..……………. 

        (Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk: wchelmecka (DAG) 
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