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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie nr 1.  Zestawy do zamykania ubytków w przegrodach serca oraz nieprawidłowych 

połączeń naczyniowych  ( CPV 33.11.17.30-7 ) 

Lp. Nazwa asortymentu J.m. 
Ilość na 12 

miesięcy 

1  Implanty ( okludery ) do zamykania  ASD, VSD, PFO          Szt. 15 

2 Implanty ( okludery ) do zamykania PDA             Szt. 1 

3 Systemy dostarczające dla określonego typu okludera  ( delivery system ) szt. 16 

4 Balony do pomiaru wielkości ubytku ( sizing balloon ) szt. 15 

5 Prowadniki o zwiększonej sztywności szt. 23 

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości 

znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do 

oferty. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 

Zadanie nr 2. Zestawy  do zamykania ubytków w przegrodach serca oraz nieprawidłowych 
połączeń naczyniowych o odmiennym mechanizmie mocującym implant na układzie 

wprowadzającym oraz zmniejszonej ilości elementów metalowych od strony lewego 
przedsionka serca  (CPV 33.11.17.30-7) 

Lp. Nazwa asortymentu J.m. Ilość na 12 

miesięcy 

1  Implanty ( okludery ) do zamykania  ASD,  PFO          szt. 5 

2 
Systemy dostarczające dla określonego typu okludera   
( delivery system ) 

szt. 5 

 

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości 
znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do 

oferty. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 

Zadanie nr 3. Pętle do usuwania ciał obcych z systemu naczyniowego ( CPV 33.11.17.30-7)  

 

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości 

znajdują się w załączniku nr 1A-3 i 1B-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do 
oferty. 

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. 

 

L.p. Nazwa asortymentu J.m. 
Ilość na 12 
miesięcy 

1 

 

Pętle do usuwania ciał obcych z układu naczyniowego. 

Średnica  introducera 4 -6 F, wielkość pętli  5mm -30mm 
Szt. 

 

10 


