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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 przepływowej lampy bakteriobójczej, zwanej 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) , 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. Termin dostawy od dnia podpisania umowy do dnia 27.12.2012r. 

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

Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 

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

opisie. 
 

 

PRZEPŁYWOWA LAMPA BAKTERIOBÓJCZA 

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych Wartość wymagana  

Potwierdzić (wpisując 

„TAK”) lub podać 

oferowany parametr  

Informacje ogólne 

1 Producent Podać  

2 Nazwa i typ Podać  

3 Kraj pochodzenia Podać  

4 Rok produkcji 2012 2012  

Opis parametrów 

1. Możliwość dezynfekcji powietrza w obecności 

personelu i pacjentów. 
TAK  

2. Możliwość przebywania personelu w pomieszczeniu 

podczas pracy lampy. 
TAK  

3. Napięcie zasilania 230V, 50Hz  

4. Moc pobierania z sieci – lampy energooszczędne 75 VA  

5. Element emitujący promieniowanie UV-C 2xTUV30W 

PHILIPS 
 

6. Trwałość promiennika 8000 h  

7. Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C TAK  

8. Wydajność wentylatora 132 m³/h  

9. Dezynfekowana kubatura 25-50m³  

10. Powierzchnia (zasięg) działania lampy 10-20m²  

11. Licznik  czasu pracy promienników TAK  
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12. Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego I  

13. Typ obudowy IP 20  

14. Rodzaj obudowy Stal kwasoodporna 

(INOX) 
 

15. Wymiary (mm): kopuła 1125 x 215 x 130  

16. Gabaryty wykonanie naścienne 1190 x 215 x 145  

17. Masa 8,5 kg  

18. Wymiana filtra bez użycia narzędzi; do każdej lampy 

standardowo dołączanych jest 5 zapasowych filtrów 
TAK  

19. Montaż do ściany z obu stron lampy, przy pomocy 

uchwytów (efekt solidnego/stabilnego umocowania 

lampy do ściany) 

TAK  

20. Deklaracja Zgodności i Wpis do Rejestru Wyrobów 

Medycznych 
TAK  

Warunki gwarancji 

1. Okres gwarancji [miesiące] 24  

2. Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 6 

lat 
Tak  

3. W cenie oferty bezpłatne przegląd  serwisowy przed 

końcem okresu gwarancji  zakończone wpisem do 

paszportu technicznego i protokołem wykonania 

przeglądu 

Tak  

4. 
Autoryzowany serwis na terenie Polski 

Tak podać (podać 

dane adresowe) 
 

5. 

Forma zgłoszeń reklamacji i napraw 

Tak podać (podać 

poczta, fax, poczta 

elektroniczna) 

 

6. Gwarantowany czas reakcji serwisu w okresie 

gwarancji maks.3 dni robocze od zgłoszenia 
Tak  

7. Dokumentacja technicznej/serwisowej możliwej do 

przekazania na potrzeby Zamawiającego 
Tak  

8. W przypadku awarii w okresie gwarancji: dostawa 

aparatu zastępczego w ciągu 72 godzin od chwili 

zgłoszenia 

Tak  

9. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących 

instalacji urządzenia oraz 2 sztuki instrukcji obsługi w 

języku polskim 

Tak  

Pozostałe wymagania 

1. Transport krajowy i zagraniczny wraz z 

ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz 

inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy 

Tak  

2. Dojazdy, przyjazdy pracowników serwisu, robocizn 

oraz inne koszty niezbędne do wykonania czynności 

gwarancji 

Tak  

 

 

 

 


