Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie

www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html
Sokółka dn. 21.09.2018r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartość 221000
euro na dostawę aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ: kolposkop video 1kpl, videolaryngoskop 2kpl.,
medyczna prowadnica światłowodowa giętka dla niemowląt i dzieci 1kpl CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura
dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. pt. „Podniesienie jakości
opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w
Sokółce”.
Znak sprawy: SPZOZ APMED 3 / 2018 Nr ogłoszenia – 619633-N-2018 z dnia 2018-09-20 r.
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje iż wpłynęły zapytanie mające wpływ na treść SIWZ:

1.

GRUPA 2 - Wideolaryngoskopy - Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop, którego optyka (kamera) wraz ze
światłem LED wbudowana jest w każdą łyżkę wideolaryngoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2.

GRUPA 2 - Wideolaryngoskopy - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wideolaryngoskopy o następujących
parametrach i wyposażeniu:
Lekki i ergonomiczny wideolaryngoskop
Kolorowy ekran LCD min. 3,5” z możliwością obrotu w dwóch płaszczyznach z obsługą menu za pomocą
wbudowanych przycisków
Rozdzielczość ekranu 640x480 pixeli
Odświeżanie obrazu 30 klatek na sekundę
Wbudowana w łyżkę optyka (kamera) wysokiej rozdzielczości odporna na zaparowywanie wraz z
zintegrowanym światłem LED
Wbudowana kamera o wielkości matrycy 2 MP (CMOS)
Iluminacja światła białego LED 800 lux
Rejestracja filmów oraz zdjęć na wbudowanej pamięci 4GB wraz z możliwością transferu filmów i zdjęć
bezpośrednio poprzez wbudowany port USB
Dostępny pełen zakres rozmiarów łyżek dla wszystkich grup wiekowych:
- jdnorazowego użytku - dostępne rozmiary 1, 2, 3, 4, 5
Czas pracy - zasilania bateryjnego 300 minut, ładowanie poprzez wbudowany port USB
WYPOSAŻENIE
Dwa rozmiary łyżek wielorazowych rozmiar noworodkowy – 1szt i pediatryczny – 1szt
Dwa rozmiary łyżek jednorazowych rozmiar noworodkowy – 15szt i pediatryczny – 15szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.
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