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Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc  

w Chełmie, 22-10 Chełm, ul. Szpitalna 50 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Czas na 

profesjonalistów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie 

zawodowe, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Budżetu Państwa. 

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 
1579 z póz. zm.), Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie przekazuje 
treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania wraz z wyjaśnieniami.  
 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania:  
 
Pytanie 1: Dotyczy części 1, pozycja 3 (załącznik nr 5 do SIWZ) 
Głowica ciepło-zimno - temperatura minimalna od 5 stopni C do 45 stopni C.   Proszę o zmianę na: 

− temperatura minimalna 10 stopni C 
− temperatura maksymalna 39 stopni C   

 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na zmianę parametru temperatura przy zachowaniu pozostałych 
parametrów. Jednocześnie Zamawiający umieszcza na stronie internetowej poprawiony załącznik nr 5, poz. 3 
do SIWZ. 
 

Pytanie 2: Dotyczy części 1, pozycja 16 (załącznik nr 5 do SIWZ) 

Chłodziarka. Proszę o zmianę wymiarów na:  
− wysokość 84,5cm (+-2cm),  
− szerokość 54cm (+-2cm),  
− głębokość 57cm (+-2cm)  
− pojemność użytkowa chłodziarki 97 l (+-2l)  
− pojemność użytkowa zamrażarki 13 l (+-2l)  

 
Odpowiedź: Zamawiając wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający umieszcza na stronie internetowej 
poprawiony załącznik nr 5, poz. 16 do SIWZ. 
 
 



 

  

Pytanie 3: dotyczy części 4, pozycja 5 (załącznik nr 8 do SIWZ) 
Szczypce do łamania szkła. Proszę o zmianę parametrów:  

− długość od 116 mm do 230 mm  
− rozstaw końcówek od 20 mm do 45 mm  
− zakończone plastikowymi, gumowymi lub silikonowymi nakładkami  

 

Odpowiedź: Zamawiając wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający umieszcza na stronie internetowej 
poprawiony załącznik nr 8, poz. 5 do SIWZ. 
 

Pytanie 4: dotyczy części 5, pozycja 1 

Defibrylator automatyczny AED. Proszę o zmianę specyfikacji na:  
10 scenariuszy treningowych  
przycisk pediatryczny  
treningowy kabel do elektrod  
5 par elektrod treningowych  
pilot  
wiele języków do wyboru  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: dotyczy części 5, pozycja 2 

Zestaw do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi. Proszę o zmianę na  
− model jezdny, stojak na kółkach 
− zakres pomiarowy  od 0 do 300 mm Hg z podziałką co 2 mm 
− błąd pomiarowy: +/- 3 mm Hg 
− manometr okrągły średnica ok. 14 cm, skala pomiarowa wykonana  w kontrastowej kolorystyce 
zapewniającej widoczny i  łatwy odczyt wyniku pomiaru 
− gruszka silikonowa lub lateksowa z regulacją spuszczania powietrza 
− dołączone mankiety minimum po 1 szt.:  
• mankiet zawijany dla dorosłych 
• mankiet na zaczepy dla dorosłych 
• mankiet na rzepy dla dorosłych 
• mankiet duży na rzepy dla dorosłych 
• mankiet na rzepy dla dzieci 
• mankiet na rzepy dla niemowląt 
− stetoskop anestezjologiczny  
• szeroka, płaska i lekka głowica, 
• membrana o średnicy ok 44mm para oliwek średnio  miękkich i para twardych  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: dotyczy części 7, pozycja 1 

Multimedialny atlas anatomiczny 3 D. Proszę o zmianę specyfikacji na:  
Multimedialny atlas anatomiczny, kości, stawy , więzadła, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, narzędzie do 
interaktywanej nauki anatomii.  

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody.  



 

  

 

Pytanie 6: dotyczy części 4, pozycja 1 

Stół do witrażu. Proszę o zmianę na :  
Stół - blat pokryty blachą ocynkowaną o grubości ok 2 mm 
− wymiary ok 1800x750x900mm  

Odpowiedź: Zamawiając wyraża zgodę. 

 
 
 

Jadwiga Woźniak w zastępstwie  Dyrektora 

Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe  

im. W. Szoc w Chełmie 

 

 

 


