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Łódź, dnia 10 września 2020 roku 

MCM.G.S.634/2020 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: dostawa urządzeń, wyposażenia medycznego i niemedycznego dla 

Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi, (nr sprawy ZP/7/2020). 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje 
wyjaśnienia.  

Pytanie nr 1:  

Dotyczy Pakietu nr 6 

Czy zamawiający wymaga videokolposkop cyfrowy? Zaletami videokolposkopu cyfrowego 

jest zdecydowanie lepsza jakość obrazu, możliwość wykonywania zdjęć podczas zabiegów, 

kręcenia filmów, zamrażania obrazu oraz uzyskania większego powiększenia obrazu. 

Możliwość integracji pomiędzy videokolposkopem a laptopem, w którym przy pomocy 

odpowiedniego, wbudowanego oprogramowania można tworzyć bazy danych.  

  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza urządzenia jedynie zgodne z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2:  

Dotyczy Pakietu nr 6  

Czy zamawiający dopuści videokolposkop firmy Lutech o następujących parametrach: 

Rozdzielczość HD 2,38 megapikseli 

Powiększenie: Optyczne: 1-30X, Cyfrowe: 1-120X; kamera SONY 

Obiektyw 4.3mm-129.0mm 

Kat widzenia: obrót kamery pod katem 360° 

Odległość robocza: 5,1-15,7 cala 

Kąt poziomy 63.7°(szeroki koniec) - 2.3° 

Źródło światła: okrągła wiązka chłodnego oświetlenie LED 

Temperatura barw 5000～5500 K 

Balans bieli Auto/Regulowany 

Natężenie światła: Max 3000 lx 

Wyjście video: TV: HDMI, komputer: USB 3.0 

Elektroniczny filtr zielony 

Filtr UV 

Minutnik 

Ostrość ustawiana automatycznie lub manualnie 

Funkcja zamrażania obrazu dostępna za pomocą sterowania nożnego lub przycisku na 

kamerze 

Czas pracy do 4,5 h przy zasilaniu bateryjnym 

Czas do maksymalnego naładowania baterii maks. 3,5 h 



93 - 252 Łódź ul. Alojzego Felińskiego 7 
tel. 42 689 20 82; /fax 42 689 20 81 
www.mcmgorna.pl; e-mail sekretariat@mcmgorna.pl 

              
 

 

Żywotność baterii: min. 1000 cykli  

Sterowanie nożne (przełącznik nożny z trzema pedałami) do wykonywania zdjęć i filmów 

wideo bez użycia rak 

Mini ekran LCD -  2,5-calowy kolorowy ekran LCD z tyłu aparatu do obserwacji w czasie 

rzeczywistym 

Oprogramowanie pozwalające na tworzenie obszernej bazy danych pacjentów 

Pilot zdalnego sterowania minimalizujący ruch podczas regulacji obrazu. Pozwala 

kontrolować powiększanie, zamrażanie, ręczne ustawianie ostrości i zmianę filtrów kolorów. 

W zestawie stojak pionowy o regulowanej wysokości w zakresie 78 – 106 cm i podstawie 

jezdnej wyposażonej w cztery kółka obrotowe 360 ° z mechanizmami blokującymi. 

Laptop o minimalnych parametrach: 

• Procesor Intel i3, 2 GHz 

• Rozmiar ekranu – 15” 

• RAM 4 GB 

• HDD – SSD 120 GB 

• Zintegrowana karta Bluetooth, WiFi 

• Drukarka USB (atramentowa kolorowa) 

Wózek jezdny do umieszczenia laptopa w zestawie 

Powyżej wymienione parametry oferowane są w miejsce parametrów wymaganych 

wymienionych w pozycji 1-8 zadania 6 SIWZ. 

 

  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza urządzenia jedynie zgodne z SIWZ. 

 

 
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

Podpis Kierownika Zamawiającego 
 

  
Dyrektor 

Żaneta Iwańczyk 


