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   Pieczęć zamawiającego 

 
 
Lampa antydepresyjna  
        rodzaj sprzętu 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH WYMAGANYCH 

 

 

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z 

w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty. 

L.p. Parametry i warunki techniczne 
Parametr 

wymagany 
Parametry oferowane 

  I. Wymagania ogólne     

1 Nazwa Urządzenia Podać   

2 Typ Urządzenia Podać   

3 Producent Podać   

4 Kraj pochodzenia Podać   

5 
Rok produkcji 2021, urządzenie fabrycznie nowe, nie 
rekondycjonowane 

Tak 
  

6 

Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany 
przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa (deklaracja 
zgodności i oznakowanie znakiem CE).  

Tak 

  

7 
Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona 
przed porażeniem prądem lub równoważna 

Tak 
  

 II. Parametry techniczne urządzenia   

1 
Certyfikowany wyrób medyczny zgodnie z Ustawą z dnia 
20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, 
poz. 679) 

Tak 

 

2 
Natężenie światła: 
–  w odległości 85 cm -  min. 10 000 lx  
–  w odległości 200 cm  - min. 2 500 lx  

 
Tak, podać 

 

3 
Temperatura barwowa światła: 4000 K (białe, zbliżone do 
naturalnego) 

Tak 
 

4 Regulator natężenia oświetlenia Tak  

5 Kolor lampy: biały Tak  

6 
Obudowa materiał: stal malowana proszkowo, odporna na 
mycie i dezynfekcje 

Tak 
 

7 
Ekran materiał: tworzywo sztuczne, odporne na mycie i 
dezynfekcje 

Tak 
 

8 Długość przewodu zasilającego: min. 1,5 m, maks. 3 m Tak, podać  

9 
Wymiary w cm od-do [wys. x szer. x głeb.]: 55-65 x 40-50 x 
5-12  

Tak, podać 
 

10 Waga: do 6 kg Tak, podać  

 11 Źródło światła: diody LED Tak  

12 Trwałość LED: min. 50 000 h pracy Tak, podać   

13 Maksymalny pobór mocy: do 200 W Tak, podać  



14 Napięcie zasilania: 220-240 V (50 Hz) Tak, podać  

15 Sposób zasilania: dedykowany zasilacz Tak  

16 Stopień ochrony przed wilgocią: min. IP20 Tak, podać  

17 Sposób montażu: montaż pionowy na ścianie  Tak  

 III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu   

1 Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 60 m-cy)  
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub 
kontraktu serwisowego. 

Tak, podać   

2 Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu 
zgłoszenia 

Tak, podać  

3 Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 
lat od daty dostawy realizacji zamówienia. 

Tak, podać   

4 Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i 
wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. 
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. 

Tak, podać   

5 Gwarancja obejmująca wykonanie bezpłatnych 
przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z 
kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania, 
zgodnie z wymogami producenta jednak nie rzadziej niż 
raz w roku. 

 
Tak, podać 

  

6 Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie 
obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie 
Zamawiającego. 

Tak  

7 Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na 
nowe – maksymalnie do 3 naprawy tego samego modułu 

Tak, podać  

8 Serwis na terenie Polski Tak  

9 Paszport techniczny  Tak   

 

 
IV. Pomocnicze Materiały instalacyjne które należy 

dostarczyć 
 

 

1 Przewód YDY okrągły, 3 x 2,5 mm2 – 100 mb Tak   

2 Puszka instalacyjna podtynkowa do G-k, fi 60 – 20 sztuk  Tak  

3 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem białe VIKO Karre  
90963645 – 15 sztuk 

Tak   

4 Łącznik jednobiegunowy p/t biały Viko Karre 90963601 – 5 
sztuk 

Tak   

5 Ramka 1- krotna biała Viko Karre 90960260 – 20 sztuk Tak   

6 Kołki typu molly z hakiem prostym M4x45– 50 sztuk Tak  
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 data i podpisy 


