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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 5 , pozycja nr 1 (załącznik nr 9 do SIWZ)
Proszę o sprawdzenie specyfikacji i naniesie zmian, ponieważ nie ma dostępnego defibrylatora treningowego,
który spełniał by wszystkie wytyczne ze specyfikacji, lub proszę podać model urządzenia, którym się Państwo
kierowali przygotowując specyfikację. Nie ma defibrylatorów, które są treningowe, mają wyświetlacz LCD,
wbudowanych 10 scenariuszy , możliwość ustawienia trybu pediatrycznego i są automatyczne i
półautomatyczne jednocześnie – zawsze co najmniej jeden, dwa parametry są wykluczone.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na defibrylator bez wyświetlacza LCD.
Pytanie 2: Dotyczy części 5 , pozycja nr 1 (załącznik nr 9 do SIWZ)
Czy defibrylator ma być automatyczny, czy półautomatyczny?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by defibrylator spełniał minimalne wymagania opisane w specyfikacji, tj.
posiadał tryb automatyczny i półautomatyczny.

Pytanie 3: Dotyczy części 5 , pozycja nr 2 (załącznik nr 9 do SIWZ)
Czy zamiast mankietów zawijanych dla dzieci i niemowląt można dostarczyć mankiety na rzepy dla dzieci i
niemowląt? Mankiety zawijane dla dzieci i niemowląt nie są dostępne na rynku do ciśnieniomierza zgodnego ze
specyfikacją.

Odpowiedź: Zamawiając wyraża zgodę na zmianę mankietów z zawijanych na mankiety na rzepy przy
zachowaniu pozostałych parametrów.
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