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L.p. Nazwa towaru – 
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1. Lampa operacyjna Szt. 2     
Razem   
 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH ( GRANICZNYCH / MINIMALNYCH ) PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH  

  Lampa operacyjna 
  

Lp. Parametry Parametry 
wymagane 

Parametr oferowany 
(szczegółowo opisać) 

 Lampa operacyjna – 2 szt. Podać 
Model/typ  

1.  Producent/Wykonawca TAK  
2.  Kraj pochodzenia. TAK  
3.  Pełna nazwa urządzenia TAK  
4.  Model/Typ TAK  
5.  Rok produkcji (wymagany 2016)- fabrycznie nowy TAK  

6.  

Lampa operacyjna mocowana do stropu: zestaw 
złożony z elementów do montażu stropowego, 
ramion nośnych przewidzianych do montażu 
serwisowego (nie dopuszcza się ramion z funkcją 
samodzielnego demontażu przez użytkownika jako 
niebezpiecznych w razie błędów obsługowych), 
ramion uchylnych, głowicy, zasilaczy. 

TAK  

7.  Lampa przeznaczona do oświetlenia pola 
operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. TAK  

8.  
Ramiona obrotowe (wszystkich głowic) zawieszone 
na jednej, wspólnej osi głównej. Nie dopuszcza się 
zawieszania ramienia pod jedną z czasz na osobnej 
osi jako tandem z osią pozostałych czasz. 

TAK  

9.  
Diody o kolorystyce białej; światło białe w polu 
operacyjnym, dopuszcza się zastosowanie diod 
białych o tonach ciepły i zimny. 

TAK  

10.  

Lampa przystosowana do montażu i współpracy z 
nawiewem laminarnym (czasza nie może być pełna, 
zamkniętej konstrukcji). Czasza w kształcie 
koncentrycznych okręgów lub sześciokąta 
foremnego z otworem w środku albo w kształcie 
wieloboku 
Dopuszczono lampę operacyjną przystosowaną do 
montażu i współpracy z nawiewem laminarnym 

TAK  



dzięki odpowiednio zaprojektowanym, opływowym 
czaszom w kształcie pełnego koła bez widocznych 
przerw pomiędzy poszczególnymi segmentami 
Dopuszczono lampę operacyjną dwuczaszową 
przystosowaną do współpracy z nawiewem 
laminarnym, gdzie czasza główna i satelitarna są w 
kształcie koła o zwartej konstrukcji bez wystających 
elementów utrudniających utrzymanie kopuł w 
czystości, wykonane ze stopów lekkich (aluminium) 
dopuszczono lampę operacyjną z czaszami w 
kształcie koła o konstrukcji zapewniającej właściwy 
przepływ laminarny powietrza wyposażone w 
centralny punkt świetlny oraz sterylizowany uchwyt 
umieszczony w wygodnej bocznej części każdej z 
czasz 

11.  Liczba głowic = 2 główne tej samej wielkości. TAK  

12.  
Wysokie natężenie światła na polu operacyjnym. 
Maksymalne natężenie światła (przy jasności 100%, 
w odległości 1m) głowicy ≥ 160 000 lx. Należy 
zaoferować ilość kopuł odpowiednią do spełnienia 
wymogu. 

TAK  

13.  

Bardzo wysoka bezcieniowość lampy operacyjnej.  
Lampa wyposażona w system redukcji cieni – układ 
aktywny, elektroniczny realizowany jako 
automatyczny sterowany sensorami 
zlokalizowanymi na czaszy, automatycznie 
rozpoznający położenie chirurga (typu AIM 
Powerled czy iLED7 – nazwy własne produktów nie 
stanowią wymogu SIWZ - użyte jedynie do zobrazowania 
wymogu) i poprzez zmianę rozkładu natężenia światła 
poszczególnych punktów LED w odniesieniu do 
pozycji personelu, minimalizują powstawanie cieni w 
polu operacyjnym. Żaden układ optyczny nie jest 
traktowany jako rozwiązanie alternatywne. 
Dopuszczono wysoce bezcieniową konstrukcję 
opraw oświetleniowych, które poprzez zastosowanie 
odpowiednio ułożonych względem siebie diod, 
punktów świetlnych oraz ich rozmieszczenie w 
oprawie oświetleniowej z możliwością regulacji 
położenia zapewniają wysoką bezcieniowość całego 
układu optycznego 

TAK  

14.  

Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie 
i precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. 
Segmenty matrycy zlokalizowane względem siebie 
współosiowo (jako dwa pierścienie – zewnętrzny i 
wewnętrzny z wyraźnym odstępem pomiędzy nimi) 
lub na planie wieloboku foremnego w wyraźnym 
otworem wewnątrz czaszy zawierającym rękojeść 
do pozycjonowania czaszy i montowania kamery. 

TAK  

15.  
Matryca czaszy (bez względu na sposób jej 
podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej: 
70 widocznych i pracujących (nie koniecznie 
jednoczasowo) diod LED. 

TAK  

16.  
Wielkość plamy świetlnej stała lub zmienna poprzez 
system elektroniczno-elektromechaniczny poprzez 
sterylizowalny uchwyt w osi geometrycznej czaszy 
lub z panelu kontrolnego z ekranem dotykowym min 
10”   

TAK  

17.  Lampa ze zintegrowanym oświetleniem 
endoskopowym w postaci: TAK  



1. możliwości zmniejszenia natężenia światła do 5-
10% wyjściowej jasności (tzw. tryb endo). 
2. regulacja oświetlenia głównej matrycy czaszy w 
trakcie zabiegów endoskopowych w zakresie nie 
mniejszym niż 50 - 300 Lx.   
1 lub 2 rodzaj oświetlenia endoskopowego do 
zaoferowania zamiennie. 
Dopuszczono lampę z czasami z funkcją światła 
endoskopowego o wartości natężenia światła : 500 
Lux, z regulacją jego natężenia 

18.  Temperatura barwowa regulowana w przedziale  
3500 do 5000K. TAK  

19.  
Możliwość regulowania wartości natężenia 
oświetlenia  w zakresie podstawowym co najmniej 
30-100 % 

TAK  
20.  Łatwość mycia i czyszczenia. TAK  

21.  
Kształt obudowy lampy minimalizuje zakłócenia 
nawiewu laminarnego na sali operacyjnej - odstęp 
pomiędzy częściami czaszy musi być widoczny 
gołym okiem, łatwy do czyszczenia. 

TAK  

22.  
Przygotowanie lampy do wyposażenia w 
bezprzewodową kamerę HD o rozdzielczości 
1080p. Miejsce instalacji kamery HD - w centrum 
głowicy (oś geometryczna czaszy). 

TAK  

23.  
Stała temperatura barwowa i wskaźnik 
rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia 
światła. 

TAK  

24.  Współczynnik rozpoznawania barw każdej czaszy 
Ra ≥ 95%. TAK  

25.  Żywotność matrycy LED ≥ 40000h. TAK  
26.  

Centralny, sterylizowalny uchwyt do 
pozycjonowania każdej głowicy, umieszczony w osi 
głównej głowicy. 

TAK  
27.  Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1°C TAK  
28.  L1+L2 dla obu głowic  ≥ 190cm +/-5cm. TAK  
29.  Zasilanie 230V, 50/60 Hz. Całkowity pobór mocy 

elektrycznej lampy nie więcej niż 180 W TAK  
30.  Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne. TAK  
31.  Deklaracja CE TAK  
32.  SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA 
33.  Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane 

urządzenie. 
≥24miesiące     

TAK  
34.  Czas reakcji serwisu gwarancyjnego max. 24 godz. TAK  
35.  Czas usunięcia usterki max. 48 godz.  TAK  

36.  
W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – 
wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie 
gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu 
dodatkowych opłat. 

TAK  

37.  W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy 
gwarancyjne w ciągu roku. TAK  

38.  
Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w 
okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie 
pogwarancyjnym. 

TAK, podać  

39.  Wykaz punktów serwisowych (minimum 1). 
TAK, podać na 
etapie zawarcia 

umowy 
 

40.  Instrukcja obsługi w języku polskim w formie 
papierowej i na CD przy dostawie. TAK  



41.  Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w 
siedzibie Zamawiającego w liczbie min. 10 osób. TAK  

42.  Możliwość bezpłatnych konsultacji w okresie 
gwarancji. TAK  

43.  
Aktualne certyfikaty dopuszczające do stosowania 
w jednostkach medycznych, których kserokopie 
zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie 
zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej 
realizacji. 

TAK 
 

44.  
Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i 
serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty 
zawarcia umowy. 

TAK  

 
        
    
   …………… dnia …………………  ……………………………………………….               czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej  

osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy  
 
 
 Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią 
wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak odpowiedzi w kolumnie „OFEROWANE WARUNKI” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub 
parametru. 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do 
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
 


