Załącznik nr 3 do SIWZ
............................................
(pieczęć Wykonawcy)
Sprawa nr PL AON-ZP/01/2017
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Lampy bezcieniowe zabiegowo-diagnostyczne - 3 komplety
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………
Nazwa producenta:
……………..…………………………………………
Kraj produkcji:
…………………………………..……………………
Rok produkcji (min. 2016):
…..……………………………………………………
PAKIET nr 7

Lp.

Parametry techniczne

Parametry
wymagane

1

Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w
oprawę oświetleniową z białymi diodami LED

TAK

2

Regulacja położenia lampy możliwa dzięki sterylizowanemu
uchwytowi zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy

TAK

3

Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola
zabiegowego i bezcieniowość

TAK

4

Szeroki zakres regulacji dzięki możliwości obrotu względem
czterech osi

TAK

5

W pełni obrotowa konstrukcja lampy

TAK

6

Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu
systemowi równoważącemu

TAK

7

Możliwość obrotu kopuły osi pionowej i poziomej

TAK

8

Ilość źródeł światła: ≥18

TAK

9

Zastosowanie techniki diodowej eliminującej nagrzewanie się
lampy

TAK

10

Natężenie oświetlenia w odległości 1m: ≥ 60 000 lux

TAK

11

Przedział roboczy: min. 106-140 cm

TAK

12

Współczynnik odwzorowania barw min. Ra:95

TAK

13

Temperatura barwowa: 4.200 K ± 5%

TAK

14

Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie
TAK
min. 50-100% - bezdotykowa

Potwierdzenie spełnienia
wymagań TAK/NIE; opis
parametru

15

Pobór mocy poniżej 20 W

TAK

16

Waga max 37 kg

TAK

17

Żywotność źródła światła do 50.000 h

TAK

18

Klasa zabezpieczenia przed porażeniem
TAK
elektrycznym: I

19

Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1-2

TAK

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków
granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta:
oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/
przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy
załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Wszystkie dane/parametry z
tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.
UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
1. Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego
obsługi,
a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej.
3. Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne:
……………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu
gotowe do pracy.

..........................................................................
miejscowość i data

………….....................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej

