
 

  

Toruń, dn. 24 lipca 2019 r. 
 
L.dz. SSM.DZP.200.142.2019 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych 
ostrzy do golarek i golarek wielorazowych.  
 
 
I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 22 lipca 2019 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital 
Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1 
Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy ostrzy jednorazowych zapewniających 
maksymalną powierzchnię kontaktu ze skórą w każdym momencie działania, konstrukcja umożliwiająca strzyżenie 
na prosto i pod kątem, pakowane pojedynczo w oddzielne opakowania typu blisterpack ostrza zakładane 
bezdotykowo, szerokość strzyżenia 36 mm, szerokość ostrzy- 46,5 mm. Umiejscowienie ostrza w pewnej odległości 
od ciała. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Patrz modyfikacja siwz. 
 
Pytanie nr 2 
Pozycja 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wolnostojącej strzygarki zawierająca przewód elektryczny do 
podłączenia strzygarki podczas ładowania kompatybilnej z zaoferowaną strzygarką 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Patrz modyfikacja siwz. 
 
Pytanie nr 3 
Pozycja 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą bezprzewodową 
kompatybilną z zaoferowanymi w pozycji  1 i 4 ostrzami, zasilaną akumulatorowo, strzygarka do stosowania z 
wymiennymi jednorazowymi ostrzami pakowanymi w opakowaniu typu blister-pack, zmniejszające ryzyko zacięć 
dzięki umiejscowieniu ostrza w pewnej odległości od ciała. Zakładanie ostrza bezdotykowe . Przeznaczona do 
usuwania wszystkich rodzajów włosów z głowy i ciała pacjenta (cienkie i grube, mokre i suche), konstrukcja 
umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod kątem. Czas ładowania strzygarki: 60 minut.  W skład kompletu wchodzi 
Wolnostojąca ładowarka, zawierająca przewód elektryczny do podłączenia strzygarki podczas ładowania. Zestaw: 
strzygarka + ładowarka 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Patrz modyfikacja siwz. 
 
Pytanie nr 4 
Pozycja 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy ostrzy jednorazowych zapewniających 
maksymalną powierzchnię kontaktu ze skórą w każdym momencie działania, konstrukcja umożliwiająca strzyżenie 
na prosto i pod kątem, pakowane pojedynczo w oddzielne opakowania typu blisterpack ostrza zakładane 
bezdotykowo, szerokość strzyżenia 36 mm, szerokość ostrzy- 46,5 mm. Umiejscowienie ostrza w pewnej odległości 
od ciała. 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Patrz modyfikacja siwz. 
 
II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że : 
w załączniku nr 1 do siwz wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 

Lp. Nazwa j.m. Ilość  
Cena 
jedn. 
netto  

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Producent/ 
wszystkie  
nr-y 
katalogowe 

Podać 
najmniejsze 
opakowanie 
zbiorcze 

1 Ostrza o numer ze katalogowym 9660 firmy Szt. 4600       



 

  

3M lub równoważne i kompatybilne 
uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia 
ostrza do strzygarki chirurgicznej firmy 3M z 
ruchomą głowicą (nr katalogowy strzygarki 
9661i 9667L). Ostrza Jednorazowe, 
zapewniają ce maksymalną powierzchnię 
kontaktu ze skórą w każdym momencie 
działania, konstrukcja umożliwiająca 
strzyżenie na prosto i pod kątem, pakowane 
pojedynczo w opakowaniu typu blister-
packostrza zakładane bezdotykowo, 
szerokość ostrza 3,8 cm. Umiejscowienie 
ostrza w pewnej odległości od ciała. Próbka. 

2 

Wolnostojąca ładowarka do strzygarki o nr 
katalogowym 9668 3M oraz 9667L 3M lub 
równoważna wolnostojąca ładowarka 
kompatybilna ze strzygarką chirurgiczną  firmy 
3M  (nr katalogowy strzygarki 9661 i 9667L-E 
3M). zawierająca przewód elektryczny do 
podłączenia strzygarki podczas ładowania. Szt. 2       

3 

Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą 
bezprzewodowa, zasilana akumulatorowo, 
strzygarka do stosowania z wymiennymi 
jednorazowymi ostrzami  pakowanymi  w 
opakowaniu typu blister-pack, zmniejszające 
ryzyko zacięć dzięki umiejscowieniu ostrza w 
pewnej od ległości od ciała. Zakładanie ostrza 
bezdotykowe . Przeznaczona do usuwania 
wszystkich 
rodzajów  włosów z głowy i ciała pacjenta 
(cienkie i grube, mokre i suche), konstrukcja 
umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod 
kątem. W skład kompletu wchodzi 
Wolnostojąca ładowarka, zawierająca przewód 
elektryczny do podłączenia strzygarki podczas 
ładowania. Zestaw: st rzygarka + ładowarka Szt. 1       

4 

Ostrza do str zygarki z poz. 3. Ostrza 
jednorazowe, zapewniające maksymalną 
powierzchnię kontaktu ze skórą w każdym 
momencie działania, konstrukcja 
umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod 
kątem, pakowane pojedynczo w 
opakowaniu typu blister-pack ostrza 
zakładane bezdotykowo, Umiejscowienie 
ostrza w pewnej odległości od ciała. Próbka Szt. 400       

 Ogółem:         

”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
TABELA A. 

Lp. Nazwa j.m. Ilość  
Cena 
jedn. 
netto  

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Producent/ 
wszystkie  
nr-y 
katalogowe 

Podać 
najmniejsze 
opakowanie 
zbiorcze 

1 

Ostrza o numer ze katalogowym 9660 firmy 
3M lub równoważne i kompatybilne 
uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia 
ostrza do strzygarki chirurgicznej firmy 3M z 
ruchomą głowicą (nr katalogowy strzygarki 
9661i 9667L). Ostrza Jednorazowe, 
zapewniają ce maksymalną powierzchnię 
kontaktu ze skórą w każdym momencie 
działania, konstrukcja umożliwiająca 
strzyżenie na prosto i pod kątem, pakowane Szt. 4600       



 

  

pojedynczo w opakowaniu typu blister-
packostrza zakładane bezdotykowo, 
szerokość ostrza 3,8 cm. Umiejscowienie 
ostrza w pewnej odległości od ciała. Próbka. 

2 

Wolnostojąca ładowarka do strzygarki o nr 
katalogowym 9668 3M oraz 9667L 3M lub 
równoważna wolnostojąca ładowarka 
kompatybilna ze strzygarką chirurgiczną  firmy 
3M  (nr katalogowy strzygarki 9661 i 9667L-E 
3M). zawierająca przewód elektryczny do 
podłączenia strzygarki podczas ładowania. Szt. 2       

3 

Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą 
bezprzewodowa, zasilana akumulatorowo, 
strzygarka do stosowania z wymiennymi 
jednorazowymi ostrzami  pakowanymi  w 
opakowaniu typu blister-pack, zmniejszające 
ryzyko zacięć dzięki umiejscowieniu ostrza w 
pewnej od ległości od ciała. Zakładanie ostrza 
bezdotykowe . Przeznaczona do usuwania 
wszystkich 
rodzajów  włosów z głowy i ciała pacjenta 
(cienkie i grube, mokre i suche), konstrukcja 
umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod 
kątem. W skład kompletu wchodzi 
Wolnostojąca ładowarka, zawierająca przewód 
elektryczny do podłączenia strzygarki podczas 
ładowania. Zestaw: st rzygarka + ładowarka Szt. 1       

4 

Ostrza do str zygarki z poz. 3. Ostrza 
jednorazowe, zapewniające maksymalną 
powierzchnię kontaktu ze skórą w każdym 
momencie działania, konstrukcja 
umożliwiająca strzyżenie na prosto i pod 
kątem, pakowane pojedynczo w 
opakowaniu typu blister-pack ostrza 
zakładane bezdotykowo, Umiejscowienie 
ostrza w pewnej odległości od ciała. Próbka Szt. 400       

 Ogółem:         

 Lub 
TABELA B. 

Lp. Nazwa j.m. Ilość  
Cena 
jedn. 
netto  

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Producent/ 
wszystkie  
nr-y 
katalogowe 

Podać 
najmniejsze 
opakowanie 
zbiorcze 

1. 

WYSOKIEJ KLASY OSTRZA JEDNORAZOWE 
ZAPEWNIAJĄCE MAKSYMALNĄ 
POWIERZCHNIĘ KONTAKTU ZE SKÓRĄ W 
KAŻDYM MOMENCIE DZIAŁANIA, 
KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA 
STRZYŻENIE NA PROSTO I POD KĄTEM, 
PAKOWANE POJEDYNCZO W ODDZIELNE 
OPAKOWANIA TYPU BLISTERPACK 
OSTRZA ZAKŁADANE BEZDOTYKOWO, 
SZEROKOŚĆ STRZYŻENIA 36 MM, 
SZEROKOŚĆ OSTRZY- 46,5 MM. 
UMIEJSCOWIENIE OSTRZA W PEWNEJ 
ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA. PRÓBKA.  

Szt. 5000         



 

  

2 

STRZYGARKA CHIRURGICZNA Z RUCHOMĄ 
GŁOWICĄ BEZPRZEWODOWĄ 
KOMPATYBILNĄ Z ZAOFEROWANYMI W 
POZYCJI  1 OSTRZAMI, ZASILANA 
AKUMULATOROWO, STRZYGARKA DO 
STOSOWANIA Z WYMIENNYMI 
JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI 
PAKOWANYMI W OPAKOWANIU TYPU 
BLISTER-PACK, ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO 
ZACIĘĆ DZIĘKI UMIEJSCOWIENIU OSTRZA 
W PEWNEJ ODLEGŁOŚCI OD CIAŁA. 
ZAKŁADANIE OSTRZA BEZDOTYKOWE. 
PRZEZNACZONA DO USUWANIA 
WSZYSTKICH RODZAJÓW WŁOSÓW Z 
GŁOWY I CIAŁA PACJENTA (CIENKIE I 
GRUBE, MOKRE I SUCHE), KONSTRUKCJA 
UMOŻLIWIAJĄCA STRZYŻENIE NA PROSTO 
I POD KĄTEM. CZAS ŁADOWANIA 
STRZYGARKI: 60 MINUT. 
 WOLNOSTOJĄCA ŁADOWARKA, 
ZAWIERAJĄCA PRZEWÓD ELEKTRYCZNY 
DO PODŁĄCZENIA STRZYGARKI PODCZAS 
ŁADOWANIA. ZESTAW: 
STRZYGARKA+ŁADOWARKA – PRÓBKA 

Kpl. 2         

3 

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W 
RAMACH OFERTY BEZPŁATNEGO 
UŻYCZENIA – WYPOSAŻENIA ODDZIAŁÓW 
SZPITALNYCH W STRZYGARKI Z 
ŁADOWARKĄ W ILOŚCI 10 KPL. (W 
MIEJSCACH GDZIE OBECNIE 
UŻYTKOWANE SĄ STRZYGARKI FIRMY 3M)  
 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

 Ogółem:          

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na asortyment z Tabeli A lub Tabeli B. Nie dopuszcza się 
składania ofert na asortyment z Tabeli A. i Tabeli B.” 
 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia  24.07.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

