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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Zadanie nr 1. Stymulatory CPV 33.15.82.10-7   

 

 L.p. 

 

Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  

12 miesięcy 

1. Stymulatory jednojamowe podstawowe z elektrodami 120 kpl. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 12 opakowań papieru do programatorów 
 

Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 1 znajdują się w załączniku nr 1A-1 do 
SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 
W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 

przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 

podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 
 

 

 
Zadanie nr 2. Stymulatory CPV 33.15.82.10-7   

 

L.p. 

 

Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  

12 miesięcy 

1. Stymulatory jednojamowe z elektrodami zaawansowane z możliwością wykonania 

badania MRI 

57 kpl. 

 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 5 opakowań papieru do programatorów 

 
Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 2 znajdują się w załączniku nr 1A-2 do 

SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 
W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 

przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 
podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 

Zadanie nr 3. Stymulatory 33.15.82.10-7   

 

L.p. 

 

Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  

12 miesięcy 

1. Stymulatory dwujamowe z elektrodami - podstawowe 180 kpl. 

 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 17 opakowań papieru do programatorów 

 
Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 3 znajdują się w załączniku nr 1A-3 do 

SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 
W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 

przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 
podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 

 

Zadanie nr 4. Stymulatory 33.15.82.10-7   

 
L.p. 

 
Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  
12 miesięcy 

1. Stymulatory dwujamowe z elektrodami z możliwością wykonania badania MRI 100 kpl. 

 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 9 opakowań papieru do programatorów 
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Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 4 znajdują się w załączniku nr 1A-4 do 
SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 
W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 

przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 

podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 

 
Zadanie nr 5. Stymulatory 33.15.82.10-7   

 

L.p. 

 

Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  

12 miesięcy 

1. 

 

Stymulatory dwujamowe z elektrodami zaawansowane 80 kpl. 

 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 8 opakowań papieru do programatorów 

 
Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 5 znajdują się w załączniku nr 1A-5 do 

SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 
W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 

przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 
podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 
 

Zadanie nr 6. Stymulatory 33.15.82.10-7   

 
L.p. 

 
Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  
12 miesięcy 

1. 
 

Stymulatory dwukomorowe resynchronizujące /BiV/ z kpl. elektrod RA, RV, LV i LV 

czteropolowe 

30 kpl. 

 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 3 opakowania papieru do programatorów 
 

Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 6 znajdują się w załączniku nr 1A-6 do 

SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 
przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 

podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 

Zadanie nr 7. Stymulatory 33.15.82.10-7   

 
L.p. 

 
Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  
12 miesięcy 

1. 
 

Stymulatory dwukomorowe resynchronizujące /BiV/ z kpl. elektrod RA, RV, LV - 

rozszerzone 

25 kpl. 

 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 3 opakowania papieru do programatorów 

 

Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 7 znajdują się w załączniku nr 1A-7 do 

SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 
przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 

podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 

 

Zadanie nr 8. Kardiowertery-defibrylatory 33.18.21.00-0   

 
L.p. 

 
Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  
12 miesięcy 

1. Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z elektrodami /ICD-VVIR/ 45 kpl. 
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Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 4 opakowania papieru do programatorów 

Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 8 znajdują się w załączniku nr 1A-8 do 

SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 
przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 

podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu 

 

Zadanie nr 9. Kardiowertery-defibrylatory 33.18.21.00-0   

 
L.p. 

 
Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  
12 miesięcy 

1. 
 

Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe /ICD-VVIR/ dla pacjentów z zaburzeniami 

czucia (oversensing) załamka T i możliwością wykonania badania MRI 

15 kpl. 

 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 2 opakowania papieru do programatorów 

 
Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 9 znajdują się w załączniku nr 1A-9 do 

SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 

przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 
podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 

 

Zadanie nr 10. Kardiowertery-defibrylatory 33.18.21.00-0   

 
L.p. 

 
Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  
12 miesięcy 

1. 
 

Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe /ICD-VVIR/ o podwyższonej energii dla 

pacjentów z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu 

5 kpl. 

   
Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 1 opakowanie papieru do programatorów 

 

Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 10 znajdują się w załączniku nr 1A-10 

do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 
 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 
przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 

podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 
 

 Zadanie nr 11. Kardiowertery-defibrylatory 33.18.21.00-0   

 

L.p. 

 

Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  

12 miesięcy 

1. 
 

Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z elektrodami /ICD-DDDR/ z możliwością 
wykonania badania MRI 

20 kpl. 

  
 Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 2 opakowania papieru do programatorów 

 

Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 11 znajdują się w załączniku nr 1A-11 
do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 
W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 

przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 

podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 
 

Zadanie nr 12. Kardiowertery-defibrylatory 33.18.21.00-0   

 

L.p. 

 

Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  

12 miesięcy 

1. Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z pełnym układem resynchronizującym  z kpl. 55 kpl. 
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 elektrod RA, LV,  LV czteropolowych, defibrylujących z systemem zdalnego 
monitorowania 

 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 5 opakowań papieru do programatorów 
 

Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 12 znajdują się w załączniku nr 1A-12 
do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 
W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 

przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 

podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 

Zadanie nr 13. Kardiowertery-defibrylatory 33.18.21.00-0   

 

L.p. 

 

Opis przedmiotu dostawy 

Ilość  w skali  

12 miesięcy 

1. 
 

Kardiowertery –defibrylatory dwujamowe z pełnym układem resynchronizującym z kpl. 
elektrod RA, LV, defibrylujących i możliwością wykonania badania MRI 

15 kpl. 

  
 Wykonawca zobowiązany jest w ramach oferty dostarczyć 2 opakowania papieru do programatorów 
 

Wymagane parametry graniczne i jakościowe do zadania nr 13 znajdują się w załączniku nr 1A-13 
do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 

 

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet, a w 
przypadku przedmiotu zamówienia składającego się z więcej niż 1 elementu, należy dodatkowo 

podać cenę jednostkową netto każdego elementu wchodzącego w skład kompletu. 
 


