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GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W MODLINIE 
UL. 29 LISTOPADA 105 

05-160 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

 

         Nowy Dwo r Mazowiecki, dnia 8 kwietnia 2022 r. 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

dotyczy: postępowania Nr ZP/2/2022 na dostawę zestawu do videostroboskopii z fiberoskopem  
dla Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie 

   

  Informuję, z e zgodnie z moz liwos cią przewidzaną w zapytaniu ofertowym, do Zamawiającego wpłyneły 

zapytania dotyczące jej tres ci. Pytania oraz udzielone odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim Wykonawcom, 

kto rym przekazano zapytanie ofertowe.  

 

Pytanie 1:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 1.8: 

Czy Zamawiający dopuści zakup stroboskopu o barwie światła białego 6500K? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopus ci zakup stroboskopu o barwie s wiatła białego 6500K. 

 

Pytanie 2:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 1.9: 

Czy Zamawiający dopuści zakup stroboskopu o intensywności światła 720 lumenów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 
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Pytanie 3:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 1.10: 

Czy Zamawiający dopuści zakup stroboskopu o żywotności źródła światła LED 5 000 godzin? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

Pytanie 4:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 1.13: 

Czy Zamawiający dopuści zakup rozwiązania z mikrofonem zintegrowanym w głowicy kamery i osobny na klipsie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

Pytanie 5:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 2.8: 

Czy Zamawiający dopuści głowicę z ogniskową f=22mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopus ci głowicę z ogniskową f=22mm 

Pytanie 6:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 2.9: 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z balansem bieli wyzwalanym poprzez przycisk na głowicy kamery lub po-
przez przycisk ze sterownika kamery? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

Pytanie 7:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 2.11: 

Czy Zamawiający dopuści kamerę z wyjściami: 

• Dwa gniazda DVI, 2 x DVI-D 
• 4 Gniazda wyjściowe video SDI, 4 x 3G-SDI? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopus ci ro wniez  kamerę medyczną z ww. rodzajami wyjs c .  
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Pytanie 8:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 3.11: 

Czy Zamawiający dopuści kuwety metalowe spełniające możliwość sterylizacji w autoklawie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopus ci kuwety metalowe spełniające moz liwos c  sterylizacji w autoklawie.  

Pytanie 9:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 5.6: 

Czy Zamawiający dopuści zakup laryngoskopu o długości 155mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

Pytanie 10:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 6.6: 

Czy Zamawiający dopuści zakup sinuskopu o długości 145mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez 
zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

Pytanie 11:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 7.6: 

Czy Zamawiający dopuści zakup wózka wyposażonego w 5 obrotowych kółek (w tym dwa wyposażone w blo-
kady)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopus ci zakup wo zka wyposaz onego w 5 obrotowych ko łek (w tym dwa wyposaz one w blokady).  

Pytanie 12:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 7.10: 

Czy Zamawiający dopuści kuwety metalowe spełniające możliwość sterylizacji w autoklawie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopus ci kuwety metalowe spełniające moz liwos c  sterylizacji w autoklawie.  

Pytanie 13:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 5.6:  
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Czy Zamawiający dopuści zakup laryngoskopu ⌀ 7mm o długości 155mm przy zachowaniu pozostałych parame-
trów bez zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się 

integralną częścią zapytania ofertowego. 
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