SP.MSZ.BP.252.13.2018

Chełm 09.07.2018

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc
w Chełmie, 22-10 Chełm, ul. Szpitalna 50

Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy: 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.

Modyfikacja treści SIWZ
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579
z późn. zmianami), modyfikuje treść SIWZ oraz załącznika nr 5 i załącznika nr 8 do SIWZ .
W załączniku nr 5 do SIWZ w opisie minimalnych wymagań jest:
Pozycja
Nr

Nazwa

Opis minimalnych wymagań

Ilość

Jednostka

3

Głowica
ciepło-zimno

−
−
−
−

pobór mocy 10 W
częstotliwość 50-60hz
temperatura minimalna od 5 stopni C
temperatura maksymalna do 45 stopni C

2

szt.

16

Chłodziarka

− klasa energetyczna A+++
− wymiary:
• wysokość 81.5 cm (± 2cm)
• szerokość 56 cm (± 2cm)
• głębokość 55 cm (± 2cm)
• pojemność użytkowa chłodziarki 97 l (± 2l)
• pojemność użytkowa zamrażarki 17 l (± 2l)

1

szt.

W załączniku nr 5 do SIWZ w opis minimalnych wymagań Zamawiający modyfikuje zapis na :
Pozycja
Nr

Nazwa

Opis minimalnych wymagań

Ilość

Jednostka

3

Głowica
ciepło-zimno

−
−
−
−

pobór mocy 10 W
częstotliwość 50-60hz
temperatura minimalna od 10 stopni C
temperatura maksymalna do 39 stopni C

2

szt.

16

Chłodziarka

− klasa energetyczna A+++
− wymiary:
wysokość 84,5cm (+-2cm),
szerokość 54cm (+-2cm),
głębokość 57cm (+-2cm)
pojemność użytkowa chłodziarki 97 l (+-2l)
pojemność użytkowa zamrażarki 13 l (+-2l)

1

szt.

Ilość

Jednostka

5

szt.

W załączniku nr 8 do SIWZ w opisie minimalnych wymagań jest:
Pozycja
Nr
5

Nazwa

Opis minimalnych wymagań

Szczypce do − metalowy łamacz do szkła o grubości 6-12 mm:
łamania szkła • długość 230 mm
• rozstaw końcówek 45 mm
• końcówki zakończone plastikowymi wymiennymi
nakładkami

W załączniku nr 8 do SIWZ w opis minimalnych wymagań Zamawiający modyfikuje zapis na :
Pozycja
Nr
5

Nazwa

Opis minimalnych wymagań

Szczypce do − metalowy łamacz do szkła o grubości 6-12 mm:
łamania szkła • długość od 116 mm do 230 mm
• rozstaw końcówek od 20 mm do 45 mm
• końcówki zakończone plastikowymi, gumowymi lub
silikonowymi nakładkami

Ilość

Jednostka

5

szt.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na wszystkie części
przedmiotu zamówienia do 13 lipca 2018 do godz. 14:30. Dokonana modyfikacja wiąże wykonawcę z chwilą
opublikowania niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający umieszcza na stronie internetowej poprawiony
załącznik nr 5 i załącznik nr 8 do SIWZ.

Jadwiga Woźniak w zastępstwie Dyrektora
Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe
im. W. Szoc w Chełmie

