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ZADANIE 6: Mobilna lampa bezcieniowa 

Cena jednostkowa 
netto za 1 szt. 

Wartość ogółem netto 

(poz. 1 x ilość szt.) 
VAT (%) 

Kwota VAT 
(poz. 2 x poz. 3) 

Wartość ogółem brutto 
(poz. 2 + poz. 4) 

Ilość: 1 szt. 1 2 3 4 5 

     

WYMAGANE WARUNKI  OGÓLNE  TAK / OPISAĆ *  

Producent:  

Kraj pochodzenia:  

Model / Typ:  

Rok produkcji (min  2018  fabrycznie nowy nie powystawowy):  

Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE  

Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer):  

Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny)  

Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w 

języku polskim: 
 

Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu:  

Okres gwarancji (min 24 mc):  

Termin realizacji zamówienia (wymagane do 7 dni) 
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Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze 

strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie 

personelu obsługującego 

 

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami 
zamiennymi.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego 
Użytkownikowi: 

 
 

W trakcie okresu gwarancji  przeglądy wliczone są w cenę oferty  (łącznie z dojazdem i 

wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): 
 

Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę:   

Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie  (min. 12 miesięcy, podać w 
miesiącach lub latach):  

 

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach)  

Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie 
w godzinach lub dniach): 

 

Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca  
do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy):  

 
 

Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty 
sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać  w latach): 

 

Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski:  

Lokalizacja punktu/ów  serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z  Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.  - Dz. U. z 
2017 poz. 211; (wymienić):  

 

 

 

Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): 
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Lp. Parametry graniczne Wymagane 
Parametry oferowane 

(podać zakresy lub opisać) 

1. 2. 3. 4. 

1 Lampa zabiegowa bezcieniowa ze źródłem światła LED , mobilna .  TAK 
 

2 Diody LED w kolorze białym.  TAK 
 

3 Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy. TAK 
 

4 Lampa nie powodująca zakłóceń w przepływie laminarnym. TAK 
 

5 Średnica kopuły 22 cm  TAK 
 

6 
Wysokość podstawy pionowej lampy min.175 cm, długość ramienia 
poziomego min.72 cm 

TAK  

7 Wgłębność oświetlenia (L1+L2) przy (20%) 143 cm, przy (60%) 125 cm TAK  

8 Natężenie światła lampy w odległości 1m od czoła lampy  77 [klux]. TAK 
 

9 Lampa wyposażona w 15 źródeł światła LED. TAK 
 

10 Żywotność żarówki 50000 godzin. TAK 
 

11 Regulacja natężenia światła w zakresie 0% -100% TAK  

12 
Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy 
sensorowego panelu umieszczonego na czaszy. 

TAK  
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13 Temperatura barwowa dla lampy 4500 [K]. TAK  

14 Współczynnik oddawania barw CRI 95.  TAK  

15 
Średnica plamy świetlnej pola operacyjnego regulowana w zakresie : 
22 cm– 31 cm 

TAK  

16 Zużycie prądu, max. 24W TAK  

17 Max. waga czaszy 2,1 kg TAK  

18 Lampa wyposażona w uchwyt sterylny z  bez relingu brudnego. TAK  

Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu 
będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach 
wskazanych w niniejszej tabelce.  

 


