
 

 

Załącznik nr 1 

Nr ogłoszenia: DTL/APS-172/2022 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zakup, dostawa, montaż i kalibracja systemu pętli indukcyjnych (stanowiskowych), w ramach realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi 
potrzebami” ( nr umowy UM.SSP.22.2020-00) 
 
1. Przedmiot zamówienia: 

 Dostarczenie 10 okienkowych (stanowiskowych) pętli indukcyjnych przeznaczonych do miejsc obsługi 

bezpośredniej - punkty rejestracji/informacyjne. Pętla indukcyjna stanowiskowa wraz z niezbędnymi do prawidłowego 

funkcjonowania narzędziami (wzmacniacz, okablowanie, uchwyt montażowy, mikrofon) ułatwiająca czystszy odbiór i 

lepszą interpretację informacji dźwiękowych dla osób niedosłyszących korzystających z aparatów słuchowych 

wyposażonych w odbiornik pola elektromagnetycznego (tzw. pozycja „T”). 

 Montaż pętli w siedzibie zamawiającego wraz z oznakowaniem międzynarodowym symbolem pętli. 

 Kalibracja pętli  

 Instruktaż pracowników Zamawiającego dotyczący obsługi urządzenia. 

 Dokumentacja pomiarowa 
 

2. Wymagane cechy systemy/urządzeń: 

2.1 Wymagania ogólne 

 Pętle indukcyjne wyposażone w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania narzędzia, m.in. wzmacniacz, 

okablowanie, uchwyt montażowy, miniaturowego mikrofon, anteny nadawczej.  

 Swoim zasięgiem system pętli stanowiskowej obejmuje jedno stanowisko obsługi. 

 Działanie przez powierzchnie: szkło i meble (lada recepcyjna). 

 Zgodność z normami technicznymi dla tego rodzaju urządzeń, w szczególności z normą PN EN 60118-4:2015-06. 

 Kalibracja pętli zgodnie z normą PN EN 60118-4. 

 Oznaczenia stanowisk międzynarodowym symbolem pętli. 

2.2 Wzmacniacz pętli stanowiskowej 

 Wzmacniacz pętli indukcyjnej: Klasa D 

 Maksymalny prąd wyjściowy:≥ 2 A RMS 

 Maksymalne napięcie na wyjściu: ≥ 6,5 V RMS 

 Pasmo przenoszenia: ≥ 100   9000 Hz 

 Zgodność z normą IEC 60118-4 

 Wejścia: Mikrofonowe, Liniowe 

 Złącze wejściowe: Jack 3,5mm, terminal Phoenix 

 Masa całkowita: ≤ 0,85 kg 

 Wymiary (szerokość× wysokość × głębokość):  

 ≤ 92 x 18 x 52 
 

3. Gwarancja 

 Minimum 24 miesięczna gwarancja i wsparcie techniczne. 

 Minimalne warunki wsparcia technicznego: 

 reakcja na zgłoszenie problemów technicznych w ciągu maksymalnie 24 godzin od mailowego zgłoszenia 

awarii, 

 usunięcie awarii w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.  

 w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze, Wykonawca ustanowi inny termin naprawy, przy 

czym nie może on być dłuższy niż 5 dni roboczych, 

 przy okresie naprawy dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie 

zastępcze o parametrach nie niższych niż urządzenie będące przedmiotem umowy. 
 

4. Zastosowanie: rozmowy z interesantami/pacjentami.  W rozmowach uczestniczą zazwyczaj 2 osoby. 

 

 

 



 

 

 

5. Obszar montażu: 

 stanowiska centralnej rejestracji 4 szt. – Budynek D, poziom wysoki parter (0), 

 stanowisko punktu informacji 1 szt. –  Budynek D, poziom wysoki parter (0) 

 stanowiska rejestracji Punktu Przyjęć Planowych 3 szt. – Budynek C, poziom niski parter (-1) 

 stanowiska rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 2 szt. – Budynek C, poziom wysoki parter (0) 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie postępowania do żądania wykazania przez Wykonawcę, iż 

oferowana przez niego pętla indukcyjna została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dopuszczającymi ją do 

zastosowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


