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Dotyczy : zapytanie ofertowe „Dostawa lamp czołowych diodowych na czepcu 

profesjonalnym, komplet z akumulatorem kieszonkowym i transformatorem 
-3szt.” 

Zamawiający – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego 
ul. Alpejska 42 , 04-628 Warszawa, informuje , że w postępowaniu prowadzonym 
w trybie zapytania ofertowego pn: „Dostawa lamp czołowych diodowych na 
czepcu profesjonalnym, komplet z akumulatorem kieszonkowym i 
transformatorem -3szt.” zamieszczonym w dniu 24.12.2022 na stronie 
internetowej www.ikard.pl, wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści 
zapytania ofertowego. 

Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej . 
Zamawiający informuje , iż treść pytań pozostawia w pisowni oryginalnej 
otrzymanej od Wykonawców. 

 

Pytanie nr 1 

 

 Pytanie 1. Dot. LAMPY CZOŁOWEJ. 

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej JAKOŚCIOWO -prosimy o dopuszczenie 

również lampy przenośnej o ultra-lekkim czepcu z opatentowaną podporą potylicy 

–przeznaczonej także do wielogodzinnych procedur (w tym neuro i 

kardiochirurgicznych), produkowanej w 100% w USA, u renomowanego producenta 

–LIDERA systemów ultra-lekkich czołowych w technologii LED w Stanach 

Zjednoczonych i Europie o następujących parametrach technicznych: 

 

LAMPA CZOŁOWA LED 

L.p Parametr 

1 Specjalnie zaprojektowany lekki czepek z opatentowanym wsparciem z tyłu 

czaszki -dla zwiększenia komfortu użytkowania, konstrukcja i jakość światła 

idealna do procedur kardiochirurgicznych i innych, wysokospecjalistycznych 

2 Źródło światła LED o mocy 70.000 lux z odległości 40cm – co jest kluczowe 

dla oceny mocy lampy 

3 BATERIE:  

1) Żywotność baterii: 3godziny przy pełnej mocy; ok 6 godzin – przy 50%  

2) Pełne ładowanie baterii: 3,5 godz. 

4 Barwa światła zbliżona o temperaturze 4.500 ºK 

4 WAGA: 
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1) Czepka z modułem LED: 255g 

2) Waga baterii z holdterem:340g 

6 Możliwość ogniskowania pola oświetlenia w zakresie od 20mm (idealna 

średnica do procedur miniinwazyjnych) do 110mm z odległości 40cm 

7 Dodatkowe pokrycie materiałowe - torba, zamykane, służące do bezpiecznego 

przechowywania czepka lampy na bloku operacyjnym 

8 GWARANCJA –1 rok na baterie/ 3 lata na czepiec ze źródłem światła LED 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje opis wymagań użytkownika. 
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