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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 11 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 1.12: 

Czy Zamawiający dopuści zakup stroboskopu bez możliwości ręcznego ustawienia F0 dla pacjentów bezgłośnych 

oraz pacjentów o słabej sile głosu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający dopuści zakup głowicy kamery FULL HD  w technologii 3CCD z optycznym obiektywem umożli-

wiającym dostosowanie rozmiarów obrazu bez utraty jakości z ogniskową w zakresie f=16-32mm z minimalą 

czułością przetwornika 5lux? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowicy kamery FULL HD w technologii 3CCD z optycznym obiektywem 

umoz liwiającym dostosowanie rozmiaro w obrazu bez utraty jakos ci z ogniskowa w zakresie f=16-32mm 

z minimalną czułos cią przetwornika 5lux. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku 

zapewnienia prawidłowej pracy ze stroboskopem stanowiacym całos c  zestawu.  
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Pytanie 3:  

Czy Zamawiający dopuści zakup kamery bez filtra antymorowego, jednocześnie z możliwością zniwelowania 

efektu siatki poprzez odpowiednie ustawienie jasności światła i ostrości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 4:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 2.14: 

Czy Zamawiający dopuści zakup z 3 programami użytkowymi 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 5:  

dot. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Zestaw do videostroboskopii z fiberoskopem, pkt 8.9: 

Czy Zamawiający dopuści zakup monitora medycznego z wejściem DVI-D obsługującym sygnały: VGA, SVGA, 

SXGA, Full HD, UXGA, WUXGA? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopus ci zakup monitora medycznego posiadającego wejs cie DVI-D przy zachowaniu pozostałych 

parametro w tylko w przypadku gdy kamera medyczna będzie obsługiwała ten standard.  

 

  

 

Termin składania zostaje przesunięty do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godz.: 10:00 

Oferty już złożone w postępowaniu zachowują ważność.  

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

integralną częścią zapytania ofertowego. 
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