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Olsztyn, dnia 26.11.2018r. 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców  

 

 

Dotyczy: postępowania znak: ZP.3.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: dostawa sprzętu elektronicznego 

oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery 

zawodowej. 
 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpłynięciem zapytań do treści SIWZ 

Zamawiający udziela odpowiedzi do treść SIWZ pn. dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych 

w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej: 

 

Zapytanie 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 24 miesięcznego okresu gwarancji? Część producentów nie 
przewiduje tak długiego okresu gwarancji jaki widnieje w specyfikacji. 
Odpowiedź 16 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę minimalnego okresu gwarancji. 
Wielu markowych producentów oferuję minimalną gwarancję na poziomie 36 miesięcy. Ponadto jak wynika z treści 
zadanego pytania jest to część producentów, którzy posiadają podstawową gwarancję 24 miesiące jednakże nie jest 
nie możliwe uzyskanie dłuższej gwarancji po wniesieniu stosownej opłaty.  
 

Zapytanie 17 

Pakiet 1 

Poz. 23 

Czy Zamawiający dopuści dron o masie startowej 1240g +/- 5g? 

Odpowiedź 17 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zmiany w specyfikacji na drona o masie 
startowej 1240g + 5g. Zamawiający nie dopuszcza mniejszej wagi drona niż wskazana w SIWZ  W związku z 
powyższym w załączniku nr 1A tabela 1 poz. XIII. KOMPLET WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI 
MODYFIKACJI PROGRAMU NAUCZANIA W ZAKRESIE WIDEOFILMOWANIA - w wierszu 23  tiret pierwszy 

otrzymuje brzmienie: „Minimalna masa startowa- 1240 g +5g”. 
 

Zapytanie 18  

Pakiet 2 

Poz. 11. Czy Zamawiający dopuści zestaw tablic o wymierzę 100 cm x 70 cm? 

Odpowiedź 19 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że zamawiający dopuszcza zestaw tablic o wymierzę 100 cm x 70 cm. W 
związku z powyższym w załączniku nr 1B tabela 2 poz. 11. Zestaw tablic anatomicznych - w wierszu 11.1  tiret 

drugi otrzymuje brzmienie: „Plansza laminowana dwustronnie folią , oprawa w drewniane półwałki z 

zawieszeniem sznurkowym, z jednej strony aktualny układ pierwiastków, z drugiej tabela rozpuszczalności, wymiar 

minimalny 100 cm x 70 cm” 
 

Zapytanie 20  

Poz. 15.1 

Czy Zamawiający dopuści alternatywne łóżko o wymiarach szer.63 cm x dł.180 cm x wys. 74 cm? 

Odpowiedź 20 
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W odpowiedzi Zamawiający informuje, że wymaga łóżka  o wymiarach zgodnie ze specyfikacją. W tabeli 1B wiersz 
1 kol. 2 Zamawiający podał, iż w przypadku wymiarów dopuszcza tolerancję +/- 5%.  
 
Zapytanie 21 
Poz. 15.2 

Czy Zamawiający dopuści stolik kosmetyczny 3 półkowy o wymiarze 81cm x 40cm x 54 cm? 

Odpowiedź 21 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że wymaga stolika zgodnie ze specyfikacją tj. Wymiary: wysokość 88 cm, 
szerokość 70 cc, głębokość 44 cm (+/- 2 cm). Proponowane parametry znacząco odbiegają od wymaganych przez 
Zamawiającego. Ponadto po analizie opisu Zamawiający stwierdził, iz na rynku istnieje wielu producentów 
oferujących stoliki o wymiarach podanych w SIWZ oraz spełniających wielkość dopuszczalnej tolerancji.   
 

Zapytanie 22  

Poz. 23 Czy Zamawiający dopuści pastę czyszczącą o pojemności 45 g? Pozostałe parametry bez zmian 
Odpowiedź 22 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że Pasta w specyfikacji ma 100 g., wiec jest to znaczna różnica, 
dopuszczalna rozbieżność może być min. 20 g.  W związku z powyższym w załączniku nr 1B tabela 2 poz. 23 - 
Materiały dydaktyczne do szkolenia profesjonalne wybielanie zębów - w wierszu 23.7  tiret trzeci otrzymuje 
brzmienie: „opakowanie tuba 100 g (+/- 20g)” 
 
Zapytanie 23  
Dot.  część I poz.49 Słuchawki  z mikrofonem. 
Zamieszczona przez Państwa specyfikacja wskazuje na jeden model słuchawek. Niestety nie zawiera on w sobie 
dwóch cech. Nie posiada mikrofonu oraz ostatniej cechy „Mikrofon wtyk Jack 3.Smm". Czy dopuszczą Państwo 
urządzenie o podanej niżej specyfikacji? 
Słuchawki 
- Typ: Zamknięte słuchawki dynamiczne 
- Pasmo przenoszenia: 7 - 40,000 Hz 
- Impedancja: 32 Q 
- Maks. moc wejściowa: 1100 mW 
- Skuteczność: 97 dB 
- Wymiary przetwornika: 40 mm 
- Wtyk: 3.5  mm wtyk stereo mini 
- Długość przewodu: 3 m 
- Samoregulujący się pałąk 
- Miękkie,  welurowe wykończenie nauszników 
Odpowiedź 23 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1A tabela 1 poz. XIII. KOMPLET WYPOSAŻENIA 
NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI MODYFIKACJI PROGRAMU NAUCZANIA W ZAKRESIE WIDEOFILMOWANIA - w 
wiersz 49 otrzymuje brzmienie: 

- Typ: nauszne zamknięte  

- Impedancja:  min 32 Ω  lub więcej  

- Czułość słuchawek: min 102 dB 

- złącze: 3.5 mm wtyk stereo mini  

- Długość przewodu: min. 1,3 m 

- Mikrofon,  

- regulacja głośności 

- Gwarancja minimum 24 miesiące. 

. 
Zapytanie 24  

Dot. część I poz. 48 Obiektyw do aparatu fotograficznego typu „lustrzanka fullHD". 
Zamieszczona przez Państwa specyfikacja wskazuje na urządzenie, które nie istnieje. Nie ma urządzeń 
spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego jednocześnie. Proszę o doprecyzowanie modelu aparatu 
fotograficznego lub pozycji w specyfikacji do której ma być kompatybilny ten produkt. Dodam , że po konsultacjach 
z dystrybutorami sprzętu fotograficznego wynika, że problem stanowi ogniskowa 650mm. 
Odpowiedź 24 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że informacja została wpisana omyłkowo. Chodzi o obiektyw z ogniskową 
500 mm. W związku z powyższym w załączniku nr 1A tabela 1 poz. XIII. KOMPLET WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO 
DO REALIZACJI MODYFIKACJI PROGRAMU NAUCZANIA W ZAKRESIE WIDEOFILMOWANIA - w wierszu 48  tiret 

trzeci otrzymuje brzmienie: „Ogniskowa 500 mm” 
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Zapytanie 25  

Dot.  część I poz.  43  Tła ze statywami. 
Proszę o doprecyzowanie o jaki produkt chodzi w specyfikacji Tła po 2 rodzaje 
- długość powierzchni na tło: 164 - 307cm 
- mechanizm teleskopowy 
- ilość segmentów: 3 
- blokowanie  w wybranym położeniu 
- płynna regulacja 
- mocowanie: 16mm 
- kolor: czarny Kolor Zielony: 
- materiał zwinienty na tubie 
- materiał polipropylenow 
- wymiary: 3m xSm 
- wymiary 2,Sm x Sm 
- matowa powierzchnia nie powodująca odbić, odblasków 
- klipsy w zestawie chroniące tło przed rozwijaniem 
 - bardzo trwałe w użytkowaniu 
- możliwość tylnego doświetlenia jasnych teł 
- 4Klipsy Kolor biały: 
- materiał zwinęty na tubie 
- materiał polipropylenowy 
- wymiary : 3mx:5m 
- wymiary 2,Sm x Sm 
- matowa powierzchnia nie powodująca odbić, odblasków 
- klipsy w zestawie chroniące tło przed rozwijaniem 
- bardzo trwałe w użytkowaniu 
- możliwość tylnego doświetlenia jasnych teł 
- 4Klipsy 
Z tej specyfikacji nie wynika jakiego produktów/produktów Zamawiający faktycznie oczekuje. Jednocześnie 
informujemy, że nie ma na rynku teł o wymiarach 2,5x5m i 3x5m. Ponadto proszę o doprecyzowanie zapisu: 
„Tła po 2 rodzaje 
- długość powierzchni na tło: 164 - 307cm 
- mechanizm teleskopowy'' 
 
Czy Zamawiający oczekuje jakiegoś specyficznego systemu zawieszania tła, wykonywanego na indywidualne 
zamówienie? Jeśli tak, proszę o rozbudowanie specyfikacji, bowiem w/w cechy nie są wystarczające do dokonania 
wyceny. 
Odpowiedź 25 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że Akapit w część I poz. 43 „Tła po 2 rodzaje” powinien znajdować się 
pomiędzy: „kolor: czarny, a kolor zielony”. Aktualnie w zamówieniu ten akapit został wstawiony omyłkowo i nie 
jest spójny z resztą.  Wymiary 2,5m x 5m zostały wstawione omyłkowo przy kopiowaniu tekstu. Jeśli chodzi o 
rozmiar materiału polipropylenowego zamówienie dotyczy tego wymiaru1.6m x 5m. Po analizie wynika, że 
materiał bawełniany o wymiarach 3mx5m również jest zgodny z oczekiwaniami zamawiającego. W związku z 
powyższym w załączniku nr 1A tabela 1 poz. XIII. KOMPLET WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI 
MODYFIKACJI PROGRAMU NAUCZANIA W ZAKRESIE WIDEOFILMOWANIA - w wiersz 43  otrzymuje brzmienie: 
statyw  (72 - 230cm) - 4 szt: 

- wykonany  z aluminium i tworzywo sztuczne 

- głowica studyjna: 16mm z trzpieniem 1/4 cala (uniwersalny gwint fotograficzny, umożliwiający montaż innych akcesoriów) 

- maksymalna wysokość pracy: 230cm 

- optymalny zakres pracy (najstabilniejszy rozstaw nóżek przy maksymalnie rozłożonej kolumnie): 200 - 210cm 

- minimalna wysokość pracy: 75cm 

- pracy statywu: 72 - 230cm 

- wymiary po złożeniu: 71cm 

- teleskopowy mechanizm rozkładania 

- ilość sekcji: 3 teleskopowo rozkładane 

- zaciski blokujące sekcje 

- stabilizująca blokada nóżek 

- antypoślizgowe stopki 

- max udźwig: min. 3kg 

- Certyfikat CE,  

belka teleskopowa 172 - 315cm - 2 szt.  
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- długość powierzchni na tło: 164 - 307cm 

- mechanizm teleskopowy 

- ilość segmentów: 3 

- blokowanie w wybranym położeniu 

- płynna regulacja 

- mocowanie: 16mm 

Tła po 2 rodzaje 

Kolor Zielony: 

- materiał zwinięty na tubie 

- materiał: bawełna 

- wymiary: 3m x5m 

- matowa powierzchnia nie powodująca odbić, odblasków 

- klipsy w zestawie chroniące tło przed rozwijaniem 

- bardzo trwałe w użytkowaniu 

- możliwość tylnego doświetlenia jasnych teł 

- 4 Klipsy w zestawie  

Kolor biały: 

- materiał zwinięty na tubie 

- materiał bawełna 

- wymiary: 3mx5m 

- matowa powierzchnia nie powodująca odbić, odblasków 

- klipsy w zestawie chroniące tło przed rozwijaniem 

- bardzo trwałe w użytkowaniu 

- możliwość tylnego doświetlenia jasnych teł 

- 4 Klipsy w zestawie,  

- Gwarancja minimum 24 miesiące. 
 
Zapytanie 26  

Dot.  Części  I poz.  13.5 Statyw na kółkach 
Zamawiający nie podał do którego urządzenia w SIWZ ma być zastosowany statyw.  Proszę o uszczegółowienie  
opisu. 
Zapytanie 26 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że statyw musi być kompatybilny z oferowanymi urządzeniami – kamerą w 
specyfikacji część I poz. 9 , oraz aparatami fotograficznymi w specyfikacji część I poz.10. 
 
Zapytanie 27  
Dot. Części  I poz.  13.6  -Statyw studyjny 
Zamawiający nie podał do którego urządzenia w SIWZ ma być zastosowany statyw.  Proszę o uszczegółowienie 
opisu. 
Odpowiedź 27 
W odpowiedzi Zamawiający informuje, że statyw musi być kompatybilny z oferowanymi urządzeniami – kamerą w 
specyfikacji część I poz. 9 , oraz aparatami fotograficznymi w specyfikacji część I poz.10. 
 
Zapytanie 28  

Dot. Części  I poz.  13.10 Mikrofon kierunkowy 
Zamawiający nie podał do którego urządzenia w SIWZ ma być zastosowany statyw.  Proszę o uszczegółowienie 
opisu. 
Odpowiedź 28 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że mikrofon musi być kompatybilny z oferowanymi urządzeniami – 
rejestratorem dźwięku część I poz. 13.8 kamerą w specyfikacji część I poz. 9 aparatami fotograficznymi w 
specyfikacji część I poz.10.  
 
Zapytanie 29  
Dot. Części  I poz.  13.11 Tyczka mikrofonowa 
Zamawiający nie podał do którego urządzenia w SIWZ ma być  zastosowany statyw.  Proszę o uszczegółowienie 
opisu. 
Odpowiedź 29 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że tyczka mikrofonowa musi być kompatybilna z oferowanym urządzeniem 
– mikrofon kierunkowy Części  I poz.  13.10.  
 
Zapytanie 30  

Dot. Części   I poz.  13.15 Akumulator  do aparatu tupu LUSTRZANKA  4szt. 
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Zamawiający nie podał do którego urządzenia w SIWZ ma być zastosowany statyw. Proszę o uszczegółowienie  
opisu.  
Odpowiedź 30 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że pytanie nie jest dla nas zrozumiałe. Nie rozumiemy powiązania 
akumulatorów ze statywami. Akumulatory fabryczne muszą być kompatybilne z aparatami fotograficznymi w 
specyfikacji część I poz.10. 
 
Zapytanie 31  

Dot. Części  I poz.  13.18 Statyw z głowicą   olejową 
Zamawiający nie podał do którego urządzenia w SIWZ ma być zastosowany statyw.  Proszę  o uszczegółowienie 
opisu. 
Odpowiedź 31 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że statyw musi być kompatybilny z oferowanymi urządzeniami – kamerą w 
specyfikacji część I poz. 9 , oraz aparatami fotograficznymi w specyfikacji część I poz.10. 
 
Zapytanie 32  

Dot. Część I poz. 44  Szyny   oświetleniowe 
Proszę o doprecyzowanie specyfikacji dotyczące tej pozycji. Jeżeli macie Państwo projekt który obejmowałby ten 
produkt prosimy o jego udostępnienie. Dostawcy tego typu produktów nie rozpoznają zamieszczonego przez  
Państwa nazewnictwa. Chodzi m. in. o produkt, który Państwo nazwaliście pantograf.. 
Odpowiedź 32 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczy sufitowego systemu zawieszania lamp czyli tzw. 
pantografu. Nie posiadamy projektu, który obejmowałby ten produkt. W załączeniu Zamawiający przedstawia 
przykładowy rysunek. 
 
 
 
 

 

 
Zapytanie 33 

Dot.  Części  II poz.21.3 Tip do skalingu ultradźwiękowego 
W opisie Zamawiający zamieścił „Uwaga wykonawca dostarcza - 3 zestawy w 2019 oraz 3 zestawy w 2020 r." a 
jednocześnie wymaga dostarczenia 6 sztuk tipów do skalingu. Czy Zamawiający oczekuje 6 zestawów po 6 sztuk 
tipów czy tylko 6 sztuk ? 
Odpowiedź 33 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że oczekuje tylko 6 sztuk. W związku z powyższym w załączniku nr 1B 

tabela 2 poz. 21 - Materiały dydaktyczne do szkolenia profesjonalne wybielanie zębów - w wierszu 21.3  tiret szósty 

otrzymuje brzmienie: „UWAGA wykonawca dostarcza - 3 szt w 2019 oraz 3 szt. w 2020r” 

Zapytanie 34 

Dot. Części II poz.26.5 
Czy wymagane kosmetyki muszą spełniać właściwości detoksykująco - ujędrniające, czy mogą spełniać jedną z 
funkcji czyli być detoksykujące albo ujędrniające? 
Odpowiedź 34 
W odpowiedzi Zamawiający informuje, że wymagane kosmetyki muszą spełniać obie funkcje detoksykujące i 
ujędrniające. Przedmiotowe kosmetyki są oferowane przez wiele firm na rynku np Apis, Norel, Farmona Bielenda.  
 
Zapytanie 35  

Dot. Części II poz.27.2 Akcesoria pasmanteryjne 
Brak jakiegokolwiek opisu tej pozycji uniemożliwia prawidłową wycenę oczekiwanych produktów. Proszę o  
uszczegółowienie  opisu  i  wskazanie wymaganej ilości poszczególnych produktów z tej   pozycji. 
Odpowiedź 35 

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1B tabela 2 poz. 27 - Materiały dydaktyczne do 

prowadzenia szkolenia makijaż kreacyjny - wiersz 27.2  otrzymuje brzmienie: „Akcesoria pasmanteryjne  przez co 

zamawiający rozumie na 1 zestaw: paczka kolorowej bibuły - 8 kolorów,  1m gipiury (na 16 zestawów - 16 różnych 

wzorów - kwiatowe, geometryczne, roślinne) , 1m koronkowej taśmy (na 16 zestawów - 16 różnych wzorów koronek o 

szerokościach taśmy od 1 cm do 8 cm), 1 paczka koralików dekoracyjnych (na 16 zestawów - 16 różnych wzorów pod 



 

ZP.3.2018 
Strona 6 z 6 

kątem koloru, tworzywa, wielkości: plastikowe, szklane, metalowe, okrągłe, podłużne, geometryczne, wielkość ok 0,2 - 

1,5 cm średnicy)” 

 
Ponadto zamawiający w załączeniu pomocniczo udostępnia poprawiny załącznik nr 1A i 1B z naniesionymi 
zmianami wynikającymi z udzielonych odpowiedzi. Zmiany zostały zaznaczone czerwoną czcionką.  
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b  ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 
na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten 
upłynął w dniu 21.11.2018r. 
 
Z uwagi na powyższe ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ: 

1. w §XI ust.15 pkt.1) SIWZ otrzymuje brzmienie: „koperta zewnętrzna  - oznakowana nazwą firmy 

Wykonawcy opisana jn.: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, 10-052 

Olsztyn. Oferta w postępowaniu ZP.3.2018 na „Dostawa sprzętu elektronicznego  oraz pomocy 

dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej”. część................. - nie 

otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 03.12.2018r. godz.10.00” 

2. w §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Szkoła 

Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, 10-052 Olsztyn w pokoju 36 

(SEKRETARIAT) w terminie do dnia 03.12.2018r. do godziny 09.30” 

3. w §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Szkoła 

Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, 10-052 Olsztyn, w SALI 

KONFERENCYJNEJ w dniu 03.12.2018r. o godz. 10.00”. 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem §XIII ust.1 SIWZ - Wykonawca określi cenę za 

wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia w danej części. Powyższe oznacza, 

iż Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i/lub 2 zamówienia zobowiązany jest wycenić wszystkie 

pozycje wchodzące w skład danej części zamówienia. W przypadku braku wyceny jakiejkolwiek pozycji wchodzącej 

w skład danej części oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający 

informuje, że kwoty jakie zamierza przeznaczyć na poszczególne części zamówienia zostaną podane bezpośrednio 

przed otwarciem ofert zgodnie z przepisami ustawy Pzp.  

 

 

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.  
 

 


