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Narodowy Instytut Kardiologii Stefana  

kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Alpejska 42,  

04-628 Warszawa 

 
Warszawa, 25.10.2022 r.  

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

 
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 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  

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważne poniższe rozwiązanie:  
Pozycja 1 – Prosimy o dopuszczenie trzyzakresowej, obrotowej strzygarki posiadającej trzy pozycje: 

 Kąt 0 stopni 

 Kąt 45 stopni w lewo 

 Kąt 45 stopni w prawo 
Ułatwiającej usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała; ostrza jednokrotnego użytku o 
szerokości 3,6cm, umożliwiające wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo), spełniającej 
wymagania Dyrektywy 93/42/EEC, z ładowarką kontaktową, zapewniająca minimum 60 minut pracy po 
pełnym naładowaniu baterii. Możliwość strzyżenia na sucho i mokro.  

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza trzyzakresową, obrotową strzygarkę, która zapewnia trzy pozycje strzyżenia pod 
kątami: kąt 0 stopni, kąt 45 stopni w lewo, kąt 45 stopni w prawo, o jednorazowym ostrzu szerokości 3,6 cm 
z możliwością wymiany ostrza metodą bezdotykową. Do strzygarki musi być dołączona kompatybilna 
ładowarka. Strzygarka po pełnym naładowaniu będzie pracowała minimum 60 minut. Pozostałe cechy takie 
same jak w opisie przedmiotu zamówienia.  
 

Pytanie nr 2  
Czy zamawiający dopuści, jako równoważne poniżesz rozwiązanie: 
Pozycja 1 – Prosimy o dopuszczenie trzyzakresowej, obrotowej strzygarki posiadającej trzy pozycje: 

 Kąt 0 stopni 

 Kąt 45 stopni w lewo 

 Kąt 45 stopni w prawo 
Ułatwiającej usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała; ostrza jednokrotnego użytku o 
szerokości 3,6cm, umożliwiające wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo), spełniającej 
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wymagania Dyrektywy 93/42/EEC, z ładowarką kontaktową, zapewniająca minimum 150 minut pracy po 
pełnym naładowaniu baterii. Możliwość strzyżenia na sucho i mokro.  

 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza trzyzakresową, obrotową strzygarkę, która zapewnia trzy pozycje strzyżenia pod 

kątami: kąt 0 stopni, kąt 45 stopni w lewo, kąt 45 stopni w prawo, o jednorazowym ostrzu szerokości 3,6 cm 

z możliwością wymiany ostrza metodą bezdotykową. Do strzygarki musi być dołączona kompatybilna 

ładowarka. Strzygarka po pełnym naładowaniu będzie pracowała minimum 150 minut. Pozostałe cechy 

takie same jak w opisie przedmiotu zamówienia 

 
Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważne poniższe rozwiązanie:  
Pozycja 1 – Prosimy o dopuszczenie trzyzakresowej, obrotowej strzygarki posiadającej trzy pozycje: 

 Kąt 0 stopni 

 Kąt 45 stopni w lewo 

 Kąt 45 stopni w prawo 
Ułatwiającej usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała; ostrza jednokrotnego użytku o 
szerokości 3,6cm, umożliwiające wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo), spełniającej 
wymagania Dyrektywy 93/42/EEC, z ładowarką kontaktową, zapewniająca minimum 60 minut pracy po 
pełnym naładowaniu baterii. Możliwość strzyżenia na sucho i mokro.  

 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza trzyzakresową, obrotową strzygarkę, która zapewnia trzy pozycje strzyżenia pod 
kątami: kąt 0 stopni, kąt 45 stopni w lewo, kąt 45 stopni w prawo, o jednorazowym ostrzu szerokości 3,6 cm 
z możliwością wymiany ostrza metodą bezdotykową. Do strzygarki musi być dołączona kompatybilna 
ładowarka. Strzygarka po pełnym naładowaniu będzie pracowała minimum 60 minut. Pozostałe cechy takie 
same jak w opisie przedmiotu zamówienia.  
 
Pozostałe zapisy i dokumenty zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………..……………. 

        (Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych) 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk: wchelmecka (DAG) 
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