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POPRAWIONA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „ Dostawy
kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów jedno i
dwujamowych, elektrod, introduktorów, zestawów do wprowadzania elektrod i kontrastowania oraz
sprzętu dodatkowego. ” - Zp/48/PN-43/17
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, niniejszym informuje, że błędnie nie zostały dopisane oferty firmy BIOTRONIK na Pakiet nr 5.

− Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, niniejszym informuje, że Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć :

Nr

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet nr 4

NAZWA

Wartość Brutto

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący zaawansowany
przystosowany do środowiska MRI - 40 szt., elektroda
1 036 800,00
przedsionkowa aktywna prosta MRI – 40 szt., elektroda
lewokomorowa MRI – 40 szt., elektroda defibrylująca
jednokoilowa aktywna prosta MRI – 40 szt., zestaw do
wprowadzania elektrody lewokomorowej – 40 szt., zestaw do
kontrastowania – 40 szt.
Kardiowerter - defibrylator jednojamowy z elektrodą
przystosowany do pracy w środowisku MRI – 50 szt., elektroda 766 800,00
komorowa jednokoilowa aktywna prosta MRI – 50 szt.
Kardiowerter- defibrylator dwujamowy ( ICD – DR ) o
podwyższonej energii przystosowany do pracy w środowisku
702 000,00
MRI – 40 szt., elektroda przedsionkowa aktywna prosta MRI –
40 szt., elektroda komorowa defibrylująca jednokoilowa
aktywna MRI – 40 szt., introduktory rozrywalne (7-9 F) – 40 szt.
Stymulator dwujamowy przystosowany do pracy w środowisko
334 800,00
MRI – 100 szt., elektroda komorowa aktywna prosta MRI – 100

szt., elektroda przedsionkowa aktywna prosta MRI – 100 szt.

Pakiet nr 5

Stymulator jednojamowy przystosowany do pracy w środowisku
MRI – 100 szt., elektroda aktywna prosta 52-63 MRI – 100 szt.

248 400,00

Pakiet nr 6

Kardiowerter defibrylator resynchronizujący „tani” na
wymiany bez MRI – 10 szt.

194 400,00

Pakiet nr 7

Kardiowerter- defibrylator jednojamowy „tani” na wymiany bez
MRI – 20 szt.

280 800,00

Pakiet nr 8

Kardiowerter- defibrylator dwujamowy ( ICD – DR ) „tani” na
wymiany bez MRI – 20 szt.

378 000,00

Pakiet nr 9

Stymulator dwujamowy „tani” na wymiany bez MRI - 30 szt.

64 800,00

Pakiet nr 10

Stymulator jednojamowy „tani” na wymiany bez MRI – 30 szt.

32 400,00

Pakiet nr 11

Stymulator jednojamowy na wymiany z MRI – 20 szt.

30 240,00

Pakiet nr 12

Pakiet nr 13

Pakiet nr 14

38 880,00
Stymulator dwujamowy na wymiany z MRI – 20 szt.
Kardiowerter- defibrylator jednojamowy umożliwiający
podgląd IEGM przedsionka z elektrodą przystosowany do pracy
w środowisku MRI – 50 szt., elektroda komorowa jednokoilowa
defibrylująca aktywna prosta MRI – 50 szt., introduktory
rozrywalne (7-9 F) – 50 szt.
Osprzęt do implantacji ( Kabelki w opakowaniach sterylnych po
1 szt. do kontroli śród operacyjnej kompatybilne z
programatorem Firy St. Jude Medical – 400 szt., introduktory
rozrywalne 7-11 F – 700 szt., prowadnik angioplastyczny
Whisper lub podobne o długości 120 – 150 cm – 100 szt.,
elektroda elektrofizjologicznaośmiopolowa Wiking lub podobna
– 30 szt., prowadnik treumo lub podobny o długości120 – 150
cm. – 100 szt., prowadnik do elektrody stymulacyjnej o
długościach 50 – 70 cm. – 20 szt., prowadnik do elektrody
defibrylacyjnej o długości 50 – 70 cm. W sterylnych
opakowaniach po 1 szt. – 20 szt., śrubokręty w opakowaniach
sterylnych po 1 szt. – 20 szt., motylki do wykręcania elektrod w
opakowaniach sterylnych po 1 szt. – 20., zaślebki do gniazd
stymulatorowych w opakowaniach sterylnych po 1 szt. – 10 szt.,
zaślebki do gniazd defibrylacyjnych w opakowaniach sterylnych
po 1 szt. – 10 szt., kapturki na końcówki elektrod w
opakowaniach sterylnych po 1 szt. 20 szt.)

1) BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.
ul. Murawa 12-18 , 61-655 Poznań:
dla Pakietu nr 5
za cenę brutto: 285 120,00 zł.,
Termin dostawy: 2 dni.

777 600,00

97 200,00

