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Załącznik nr 1B do SIWZ  

     

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność 

Zamawiającego sprzętu medycznego –komory laminarnej, zwanego dalej sprzętem,  transport, 

wniesienie, rozładunek, ustawienie, instalacja i uruchomienie  oraz przeprowadzenie szkolenia 

personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na sprzęt, która to nie może być krótsza niż 

24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.  

3. Oferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 

20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. 

4. Zamawiający wymaga aby  sprzęt był fabrycznie nowy (rok produkcji 2012, 2013) , nieużywany, 

kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny 

zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

5. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt. 

6. Dostawa przedmiotu umowy zostanie dokonana w dniu roboczym w godz.: 08.00-14.00. 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych z niniejszym 

opisie. 

 
Specyfikacja techniczna komory laminarnej 

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa. Ilość -  1 sztuka 

 

 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

Wartość 

wymagana 

(graniczna) 

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) i podać oferowany 

parametr (w przypadku 

wartości granicznych) 

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2012, 2013 TAK  

Warunki gwarancji i serwisu 

5 Okres gwarancji [miesiące] 
Min 24 

miesiące 
 

6 Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 6 lat Tak  

7 

W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy w 

okresie gwarancji  co najmniej 1 raz w roku lub zgodnie 

z wymaganiami producenta zakończone wpisem do 

paszportu technicznego i protokołem wykonania 

przeglądu 

Tak  

8 Autoryzowany serwis na terenie Polski 

Tak podać 

(podać dane 

adresowe) 

 

10 Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać 

(podać poczta, 

fax, poczta 

elektroniczna, 

Telefon) 

 



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-14/13 
 

 

 

11 
Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks.2 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

12 
Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

13 

W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa 

aparatu zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili 

zgłoszenia 

Tak  

14 

Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących 

instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w 

języku polskim 

Tak  

Opis parametrów 

1 
Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

zgodnie z normą PN EN 12469:2000  
Tak  

2 

Wyposażona w2 filtry HEPA o skuteczności 99,999% 

dla cząstek  do 0,3 µm zapewniające 3 klasę czystości 

powietrza wg ISO 14644.1. 

Tak  

3 Szerokość wewnętrzna komory minimum 1256 mm. Tak  

4 Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1333 mm.  Tak  

5 Wysokość wewnętrzna komory > 1260 mm. Tak  

6 
Głębokość wewnętrzna komory > 790 mm. głebokoś 

komory roboczej 6444 mmm 
Tak  

7 

okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego 

szkła bez ramy pod kątem 8 
o 

elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością 

zasunięcia do końca-zamknięcia obszaru roboczego. 

- nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, 

umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od 

frontu w pozycji całkowitego opuszczenia.  

- zapewniająca wysokość roboczą min 260 mm 

Tak  

8 

Ściany boczne transparentne, wykonane ze szkła 

hartowanego z wyprowadzeniami do podłączenia 

mediów – po 2 szt. na stronę. 

Tak  

9 
Automatyczna kompensacja prędkości strumienia 

laminarnego. 
Tak  

10 

System sterowania mikroprocesorowy 

Panel sterowania z wyświetlaczem LCD w języku 

polskim 

prędkości przepływów powietrza wlotowego i 

laminarnego (wskazanie jednoczesne), trybu pracy 

komory, poziomu szyby frontowej, temperatury, 

łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, stanu zużycia 

filtrów i lampy UV  godzinowy liczni czasu pracy 

Wyświetlacz pod kątem umożliwiającym obserwację 

parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. 

Tak  

11 
Oświetlenie obszaru pracy – intensywność ≥ 1300 lux, 

bezcieniowe 
Tak  

12 
Poziom emitowanego hałasu ≤ 58 dB mierzony wg 

normy EN 12469:2000 
Tak  

13 

Pod głównym filtrem demontowany siatka chroniąca 

filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami 

mechanicznymi i poprawiający jednorodność 

strumienia laminarnego. 

Tak  

14 

Wyposażenie: 

- na stałe zamontowana w górnej części - lampa UV z 

licznikiem i programatorem czasu 

- gniazdo elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie. 

Tak  
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- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony 

na cztery części. 

- - podłokietnik dla przedramion na całej szerokości 

blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej z 

elastyczną nakładką. Płaszczyzna podłokietnika 

powyżej płaszczyzny blatu roboczego. 

15 
Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-

piecową z pokrywą antybakteryjną. 
Tak  

16 Komora zintegrowana ze stojakiem Tak  

17 

Dwa sensory przepływu powietrza z kompensacją 

temperaturową, jeden dla strumienia laminarnego i 

jeden dla pomiaru kurtyny ochronnej. 

Tak  

18 

Funkcja obniżania szyby frontowej poniżej poziomu 

blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części 

wewnętrznej strony szyby frontowej. 

Tak  

19 

Funkcja stand-by – 50% wydajność wentylatora – dla 

ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania 

komory oraz oszczędności energii. 
Tak  

20 

Funkcja szybkiej gotowości komory do pracy poprzez 

automatycznie uruchomienie wentylatora i oświetlenia 

przy ustawieniu szyby do pozycji roboczej. 
Tak  

21 
Funkcja ograniczenia dostępu do funkcji komory dla 

administratora i operatorów. Tak  

22 Pobór mocy poniżej 350W. Tak  

23 Zasilanie 230V/50Hz Tak  

 

 

 


