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DZP 01/ZPU-08-2020 
 

WYKONAWCY 

 

„Dostawa lamp czołowych na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” 

( ZPU 06-2021) 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców. 
 
Pytanie nr 1 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie BEZPRZEWODOWEJ lampy LED najwyższej 
światowej jakości od lidera ultralekkich rozwiązań czołowych/producenta z USA o poniższych 
parametrach: 

 

 
 

● Temperatura barwy: 4500 ° K 
● CRI – Color Rendering Index – 75 
● Żywotność źródła światła: > 50.000 godzin 
● Specjalnie zaprojektowany lekki czepek z podporą z tyłu czaszki „RCS” (Rear Cranial Support) 
zwiększająca komfort pracy 
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● Możliwość regulacji plamki światła 20-110mm z odległości 40cm  
● Waga czepka wraz z bateriami – 437grams 
● Waga baterii – 106g 

 
● Płynna regulacja intensywności natężenia światła na opasce czołowej : 0 - 30.000 lux z odległości 
40cm, gdzie 30.000lux właśnie przy dystansie 40cm, co jest kluczowe dla oceny mocy lampy; 

 
● Widoczny wskaźnik naładowania baterii z boku czepka – łatwa wymiana baterii podczas zabiegu 
● Żywotność baterii – 4h pracy przy maksymalnej intensywności światła – dwukrotnie większy 
czas żywotności przy 50% intensywności światła 
● Czas pełnego ładowania baterii – 4-5h  
● Gwarancja producenta –  2 lata na czepek i 1 rok na baterie 
● Serwis we Wrocławiu 
W skład zestawu wchodzi: 
- Lampa LED z opaska czołową i specjalnie zaprojektowaną podpora z tyłu czaszki RCS 
- Akumulator na baterie oraz tłumik – zamontowane na czepcu 
- 2 baterie 
- Jednostanowiskowa ładowarka 
- Torba do przenoszenia z paskiem na ramię 
- Jednorazowe joysticki do pozycjonowania źródła światła 
 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

 
 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


