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

Warszawa, dnia 17.10.2022r.  
 
 

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

 
2 ZMIANA 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, zostaje zmieniona treść opisu przedmiotu 
zamówienia. 

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

 
 

Pytanie nr 8  
Część I. Pozycja 8.: Czy Zamawiający z powodu braku dostępności u autoryzowanego importera na Polskę 
opisanego wózka przez Zamawiającego dopuści zaproponowany poniżej wózek ? 

 
Wózek przeznaczony do oddziałów intensywnej terapii, sal operacyjnych oraz gabinetów zabiegowych. 
Wyposażony został w koła przeciwpyłowe, centralny zamek, automatycznie wysuwany blat boczny oraz 
górną, dodatkowo zamykaną szufladę na leki. 
Akcesoria: 
• regulowany wieszak na płyny infuzyjne 
• pojemniki do segregacji leków i akcesoriów 
• stelaż do mocowania pojemników 
• pojemnik na rękawiczki 
• pojemnik na ostre elementy 
• zamykany kosz na odpady 
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Szuflady: 
samoczynne domykanie 
wymiary: 569mm x 398 mm x 76 mm; 569mm x 398 mm x 155 mm; 569 mm x 398 mm x 234 mm 
Wymiary:  szerokość: 690 mm, głębokość: 518 mm, wysokość: 1006 mm, wysokość bez kół: 872 mm. 
 

Odpowiedź nr 8 
Odpowiedź tyczy pozycji 5, prawd. omyłka. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o w/w wymiarach. 
Wyposażenie winno być zgodne z opisanym w załączniku nr 1 do części 1. Modyfikacja zostaje umieszczona 
w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający z powodu braku dostępności u autoryzowanego importera na Polskę opisanego wózka 
przez Zamawiającego dopuści zaproponowany poniżej wózek ? 

  
Spełnia wymagania wielu oddziałów szpitalnych. Ułatwia transport materiałów medycznych i lekarstw. 
Wózek wyposażony w centralny zamek, dodatkowy, wysuwany blat boczny oraz koła przeciwpyłowe. 
Akcesoria: 
• regulowany wieszak na płyny infuzyjne 
• kosz uniwersalny 
• zamykany kosz na odpady 
• pojemnik odporny na przekłucia 
Szuflady: 
samoczynne domykanie 
wymiary: 569mm x 398 mm x 76 mm; 569mm x 398 mm x 155 mm; 569 mm x 398 mm x 234 mm 
Wymiary:  szerokość: 690 mm, głębokość: 518 mm, wysokość: 1006 mm, wysokość bez kół: 872 mm 

 
Odpowiedź nr 9 

Odpowiedź tyczy pozycji 5, prawd. omyłka. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o w/w wymiarach. 
Wyposażenie winno być zgodne z opisanym w załączniku nr 1 do części 1. Modyfikacja zostaje umieszczona 
w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający z powodu braku dostępności u autoryzowanego importera na Polskę opisanego wózka 
przez Zamawiającego dopuści zaproponowany poniżej wózek ? 
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Wózek reanimacyjny wraz z kompletem akcesoriów został zaprojektowany tak, aby spełniać wymogi 
oddziałów intensywnej terapii. Wyposażony został w centralny zamek, dodatkowy wysuwany blat roboczy 
oraz koła przeciwpyłowe. 
Akcesoria: 
• regulowany wieszak na płyny infuzyjne 
• obrotowa podstawa pod defibrylator 
• płyta umożliwiająca przeprowadzenie RKO 
• uchwyt na butlę z tlenem 
• uchwyt na zużyte materiały - m.in. igły, strzykawki, probówki 
Szuflady: 
samoczynne domykanie 
wymiary: 569mm x 398 mm x 76 mm; 569mm x 398 mm x 155 mm; 569 mm x 398 mm x 234 mm 
Wymiary:  szerokość: 690 mm, głębokość: 518 mm, wysokość: 1006 mm, wysokość bez kół: 872 mm 

 
Odpowiedź nr 10 

Odpowiedź tyczy pozycji 6, prawd. omyłka. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o w/w wymiarach. 
Wyposażenie winno być zgodne z opisanym w załączniku nr 1 do części 1. Modyfikacja zostaje umieszczona 
w opisie przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie nr 11 
Zwracam się z zapytaniem do Zamawiającego cześć 1, poz nr 5 - wózek opatrunkowy typu Luce LX34 ISO - 
czy zostanie dopuszczony poniższy wózek, ponieważ wskazany model jest wycofany z dostępności.   
Wózek wielofunkcyjny MX PRO przeznaczony jest głównie na oddziały szpitalne. Wyposażony został on w 
dodatkowe akcesoria: regulowany wieszak na płyny infuzyjne, kosz uniwersalny, zamykany kosz na odpady, 
pojemnik odporny na przekłucia. 
Niewątpliwą zaletą prezentowanego wózka jest wyposażenie w koła przeciwpyłowe, wysuwany blat 
roboczy oraz centralny zamek. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia pracę personelowi medycznemu. 
Wózek wielofunkcyjny MX34PRO dostępny jest w kolorze szaro-białym, z pięcioma szufladami. 
Wózek wielofunkcyjny MX PRO, cechy:  
• przeznaczony na oddziały szpitalne, 
• wyposażony w dodatkowe akcesoria, 
• wyposażony w kółka przeciwpyłowe, 
• posiada wysuwany blat roboczy, 
• centralny zamek, 
• ułatwia pracę personelowi medycznemu, 
• dostępny w kolorze szaro-białym, 
• z pięcioma szufladami, 
• solidne, estetyczne wykonanie, 
• sprzedawany ze stawką 8% VAT. 
Szuflady: 
- samoczynne domykanie 
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- wymiary:  
• 569mm x 398 mm x 76 mm 
• 569mm x 398 mm x 155 mm 
• 569 mm x 398 mm x 234 mm 
Specyfikacja techniczna:  
MX34PRO 
szerokość 690 mm 
głębokość 518 mm 
wysokość 1006 mm 
wysokość bez kół 872 mm 
Zdjęcie podglądowe  

 

   
 
Odpowiedź nr 11 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o w/w wymiarach. Wyposażenie winno być zgodne z 
opisanym w załączniku nr 1 do części 1. Modyfikacja zostaje umieszczona w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie nr 12 
poz. 7 - Wózek reanimacyjny.  Czy Zamawiający zamiast koszyka na akcesoria dopuści równie 

funkcjonalny i wygodny w użytkowaniu pojemnik na narzędzia w formie wyciąganej tacy ze stali 
nierdzewnej o tych samych  wymiarach co koszyk 

 
Odpowiedź nr 12 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tacy ze stali nierdzewnej zamiast koszyka. Modyfikacja 

zostaje umieszczona w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
 
Zamawiający informuje, że niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią treści zapytania 

ofertowego Formularz cenowy na IK.AG.A.065.37.2022 Zał. nr 1 cz1 Formularz cenowy po zmianach 1 na 
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Formularz cenowy na IK.AG.A.065.37.2022 Zał. nr 1 cz1 Formularz cenowy po zmianach 2 -  Pozostałe 
zapisy i dokumenty pozostają bez zmian. 

 
 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.: 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 21.10.2022r. 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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