
Ogłoszenie nr 89198 - 2017 z dnia 2017-05-29 r.

Włocławek:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 512292-N-2017

Data: 19/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Krajowy numer identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul.

Wieniecka  49, 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, e-mail

szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.wloclawek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów serca wraz z kompletem elektrod

i introducerów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego

Popiełuszki we Włocławku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część1 Przedmiotem zamówienia jest

dostawa 50 stymulatorów DDR ( MRI ) wraz z kompletem elektrod i introducerów, w ramach składu

konsygnacyjnego, zgodnie z poniższym opisem: STYMULATORY SERCA DDDR (pro MRI) L.p. Opis

parametrów brzegowych stymulatora Ocena: I Stymulator DDDR TAK 1 Tryby stymulacji: DDD, DDT TAK 2

Czułość przedsionkowa (mV) <0,2 - 7,0> TAK 3 Czułość komorowa (mV) <0,5 - 7,0> TAK 4 Czas trwania
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impulsu (ms) dla każdego kanału <0,2 - 1,5> TAK 5 Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału <0,2 - 7,5>

TAK 6 Opóźnienie przedsionkowo – komorowe <30 - 300> TAK 7 W pełni automatyczny follow up TAK 8

Automatyczna czułość w przedsionku i komorze TAK 9 Waga stymulatora (g) do 30 TAK 10 Algorytm

automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w

komorze TAK 11 Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb

pacjenta w przedsionku TAK 12 Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku

przekroczenia zakresu impedancji elektrod TAK 13 Histogramy rytmu komór TAK 14 Programowalny

parameter Safety Margin TAK 15 Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz

automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj.MS, PMT Protection) TAK 16 Możliwość

zapamiętania najbardziej istotnych zdarzeń w Holterze TAK 17 Algorytm stabilizujący rytm komór podczas

Mode Switching TAK 18 Basic rate w zakresie od 30-200ppm TAK 19 Widoczny w skopii znacznik stopy

elektrody aktywnej TAK 20 Automatyczny PVRP TAK 22 Dane pacjenta w programatorze TAK 23 Gniazda

elektrod IS-1 TAK 24 Możliwość przeprowadzenia badania MRI TAK L.p. Opis parametrów brzegowych

elektrody RV Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt prosty TAK 4 Bipolar TAK 5

Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK 7 Możliwość przeprowadzenia

badania MRI TAK L.p. Opis parametrów brzegowych elektrody AV Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2

Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt litery "J" lub prosta (do wyboru) TAK 4 Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6

Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK 7 Możliwość przeprowadzenia badania MRI TAK L.p. Opis

parametrów brzegowych warunków dodatkowych Ocena: 1. Wszystkie oferowane stymulatory wraz z

kompletem elektrod i introducerów naczyniowych dostępne w formie komisu w Oddziale. TAK 2. Elektrody

pasywne / aktywne do wyboru. TAK 3. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej

średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. TAK 4. Najnowszy model programatora z

funkcją implantacyjną do sali wszczepień. TAK 5. Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych

do programatora implantacyjnego. TAK 6. Utrzymanie minimum 4 kompletów jałowych kabli

implantacyjnych. TAK 7. Najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 8. Utrzymanie

minimum jednego kompletu kabli do programatora w poradni kontroli stymulatorów. TAK 9. Pełna opcja

serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas

serwisu lub naprawy). TAK 10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych w tym papieru do

drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. TAK 11. Utrzymanie minimum 5

zestawu jałowych śrubokrętów w komisie. TAK 12. Utrzymanie minimum 3 zestawu jałowych kapturków

elektrodowych w komisie. TAK UWAGI: 1. Wykonawca zagwarantuje dostawy towaru w ramach składu

konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na zasadach opisanych w załączniku nr 8

do SIWZ. 2. Ilość towaru składowana w składzie konsygnacyjnym: 6 zestawów (w skład jednego zestawu

wchodzi stymulator wraz z kompletem elektrod i introducerów wymaganych do wykonania jednego
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zabiegu). 3. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. 4. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z

zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. 5. W ramach

zamówienia Wykonawca wydzierżawi - na cały okres obowiązywania umowy - Zamawiającemu następujące

urządzenia: 1. najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień, 2. najnowszy

model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 6. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni stały

dostęp do minimum jednego kompletu kabli niejałowych oraz 4 kompletów jałowych kabli implantacyjnych

do programatora implantacyjnego. 7. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni stały dostęp do minimum

jednego kompletu kabli do programatora, który znajdować się będzie w poradni kontroli stymulatorów. 8.

Dostęp, o którym mowa w pkt 6 i 7, zostanie zapewniony w siedzibie Zamawiającego w miejscu

przechowywania urządzeń. 9. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie Zamawiający, winna być ujęta w

cenie dzierżawy urządzeń. 10. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni również serwis programatorów

(przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy) oraz

dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do drukarek programatorów - w

ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. 11. Cena towarów wymienionych w pkt 10 winna być ujęta w cenie

dzierżawy urządzeń. 12. W ramach dostawy elektrod Wykonawca zapewni dostępność w składzie

konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów jałowych śrubokrętów oraz co najmniej 3 zestawy jałowych

kapturów elektrodowych. Cena udostępnienia materiałów, o których mowa w zdaniu pierwszym, winna być

ujęta w cenie zestawu (poz. 1 załącznika nr 2A do SIWZ). 13. Stymulatory wraz z kompletami elektrod i

inducerów muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211) Część 2 Przedmiotem zamówienia

jest dostawa 20 stymulatorów SSIR pro MRI wraz z kompletem elektrod i introducerów, w ramach składu

konsygnacyjnego, zgodnie z poniższym opisem: STYMULATORY SERCA SSIR (pro MRI) L.p. Opis

parametrów brzegowych stymulatora Ocena: 1 Tryby stymulacji VVI, V00, AAI, A00 TAK 2 Częstość

stymulacji 30-200ppm TAK 3 Czułość kanału komorowego (mV) <0,5 - 7,0> TAK 4 Amplituda impulsu

komorowego (V) <0,2 – 7,0> TAK 5 Czas trwania impulsu (ms) <0,2 - 1,5> TAK 6 Algorytm automatycznie

dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta. TAK 7 Automatyczna możliwość

przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod TAK 8 Automatyczna

czułość TAK 9 Zapis zaburzeń rytmu serca TAK 10 Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu TAK

11 W pełni automatyczny follow up TAK 12 Waga stymulatora (g) do 25g TAK 13 Histogramy rytmu komór

TAK 14 Gniazda elektrod IS-1 TAK 15 Żywotność baterii przy nastawach nominalnych min 10 lat TAK 16

Możliwość wykonania badania MRI TAK L.p. Opis parametrów brzegowych elektrod RV/RA (do wyboru)

Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt litery "J" lub prosta (do wyboru) TAK 4

Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK 7 Możliwość

przeprowadzenia badania MRI TAK L.p. Opis parametrów brzegowych warunków dodatkowych Ocena: 1.
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Wszystkie oferowane stymulatory wraz z kompletem elektrod i introducerów naczyniowych dostępne w

formie komisu w Oddziale. TAK 2. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. TAK 3. Wkłucia naczyniowe typ

rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. TAK 4.

Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień. TAK 5. Utrzymanie minimum

jednego kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego. TAK 6. Utrzymanie minimum 4

kompletów jałowych kabli implantacyjnych. TAK 7. Najnowszy model programatora do poradni kontroli

stymulatorów. 8. Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w poradni kontroli

stymulatorów. TAK 9. Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem

urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy). TAK 10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów

eksploatacyjnych w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy.

TAK 11. Utrzymanie minimum 5 zestawu jałowych śrubokrętów w komisie. TAK 12. Utrzymanie minimum 3

zestawu jałowych kapturków elektrodowych w komisie. TAK UWAGI: 1. Wykonawca zagwarantuje dostawy

towaru w ramach składu konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na zasadach

opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Ilość towaru składowana w składzie konsygnacyjnym: 3 zestawy

(w skład jednego zestawu wchodzi stymulator wraz z kompletem elektrod i introducerów wymaganych do

wykonania jednego zabiegu). 3. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. 4. Wkłucia naczyniowe typ

rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. 5. W

ramach zamówienia Wykonawca wydzierżawi - na cały okres obowiązywania umowy - Zamawiającemu

następujące urządzenia: 1. najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień, 2.

najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 6. W ramach dzierżawy Wykonawca

zapewni stały dostęp do minimum jednego kompletu kabli niejałowych oraz 4 kompletów jałowych kabli

implantacyjnych do programatora implantacyjnego. 7. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni stały

dostęp do minimum jednego kompletu kabli do programatora, który znajdować się będzie w poradni kontroli

stymulatorów. 8. Dostęp, o którym mowa w pkt 6 i 7, zostanie zapewniony w siedzibie Zamawiającego w

miejscu przechowywania urządzeń. 9. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie Zamawiający, winna być

ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 10. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni również serwis

programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas trwania

naprawy) oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do drukarek

programatorów - w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. 11. Cena towarów wymienionych w pkt 10

winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 12. W ramach dostawy elektrod Wykonawca zapewni

dostępność w składzie konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów jałowych śrubokrętów oraz co najmniej 3

zestawy jałowych kapturów elektrodowych. Cena udostępnienia materiałów, o których mowa w zdaniu

pierwszym, winna być ujęta w cenie zestawu (poz. 1 załącznika nr 2B do SIWZ). 13. Stymulatory wraz z

kompletami elektrod i inducerów muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania
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zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211) Część 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 stymulatorów DDDR dwujamowych wraz z kompletem elektrod i

introducerów, w ramach składu konsygnacyjnego, zgodnie z poniższym opisem: STYMULATORY SERCA

DDDR L.p. Opis parametrów brzegowych stymulatora Ocena: I Stymulator DDDR TAK 1 Tryby stymulacji:

DDD; DDT TAK 2 Czułość przedsionkowa (mV) <0,2 - 7,0> TAK 3 Czułość komorowa (mV) <0,5 - 7,5> TAK

4 Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału <0,2 - 1,5> TAK 5 Amplituda impulsu (V) dla każdego

kanału <0,2 - 7,0> TAK 6 Opóźnienie przedsionkowo – komorowe <20 - 300> TAK 7 W pełni automatyczny

follow up TAK 8 Automatyczna czułość w przedsionku i komorze TAK 9 Waga stymulatora (g) do 30 TAK 10

Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to

beat" w komorze TAK 11 Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych

potrzeb pacjenta w przedsionku TAK 12 Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku

przekroczenia zakresu impedancji elektrod TAK 13 Histogramy rytmu komór TAK 14 Programowalny

parameter Safety Margin TAK 15 Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz

automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj.MS, PMT Protection) TAK 16 Algorytm

optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM TAK 17 Możliwość zapamiętania najbardziej istotnych zdarzeń w

Holterze TAK 18 Algorytm stabilizujący rytm komór podczas Mode Switching TAK 19 Basic rate w zakresie

od 30-200ppm TAK 20 Widoczny w skopii znacznik stopy elektrody aktywnej TAK 21 Automatyczny PVRP

TAK 22 Autosensing TAK 23 Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu TAK 24 Dane pacjenta w

programatorze TAK 25 Gniazda elektrod IS-1 TAK 26 Możliwość przeprowadzenia badania MRI TAK L.p.

Opis parametrów brzegowych elektrody RV Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3

Kształt prosty TAK 4 Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK

L.p. Opis parametrów brzegowych elektrody AV Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3

Kształt litery "J" lub prosta (do wyboru) TAK 4 Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna

fiksacja (do wyboru) TAK L.p. Opis parametrów brzegowych warunków dodatkowych Ocena: 1. Wszystkie

oferowane stymulatory wraz z kompletem elektrod i introducerów naczyniowych dostępne w formie komisu

w Oddziale. TAK 2. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. TAK 3. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z

zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. TAK 4. Najnowszy

model programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień. TAK 5. Utrzymanie minimum jednego

kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego. TAK 6. Utrzymanie minimum 4 kompletów

jałowych kabli implantacyjnych. TAK 7. Najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów.

8. Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w poradni kontroli stymulatorów. TAK 9.

Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia

zastępczego na czas serwisu lub naprawy). TAK 10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów

eksploatacyjnych w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy.
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TAK 11. Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych śrubokrętów w komisie. TAK 12. Utrzymanie minimum

3 zestawów jałowych kapturków elektrodowych w komisie. TAK UWAGI: 1. Wykonawca zagwarantuje

dostawy towaru w ramach składu konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na

zasadach opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Ilość towaru składowana w składzie konsygnacyjnym: 4

zestawy (w skład jednego zestawu wchodzi stymulator wraz z kompletem elektrod i introducerów

wymaganych do wykonania jednego zabiegu). 3. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. 4. Wkłucia

naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych

elektrod. 5. W ramach zamówienia Wykonawca wydzierżawi - na cały okres obowiązywania umowy -

Zamawiającemu następujące urządzenia: a. najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali

wszczepień, b. najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 6. W ramach dzierżawy

Wykonawca zapewni stały dostęp do minimum jednego kompletu kabli niejałowych oraz 4 kompletów

jałowych kabli implantacyjnych do programatora implantacyjnego. 7. W ramach dzierżawy Wykonawca

zapewni stały dostęp do minimum jednego kompletu kabli do programatora, który znajdować się będzie w

poradni kontroli stymulatorów. 8. Dostęp, o którym mowa w pkt 6 i 7, zostanie zapewniony w siedzibie

Zamawiającego w miejscu przechowywania urządzeń. 9. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie

Zamawiający, winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 10. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni

również serwis programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na

czas trwania naprawy) oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do

drukarek programatorów - w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. 11. Cena towarów wymienionych w

pkt 10 winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 12. W ramach dostawy elektrod Wykonawca zapewni

dostępność w składzie konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów jałowych śrubokrętów oraz co najmniej 3

zestawy jałowych kapturów elektrodowych. Cena udostępnienia materiałów, o których mowa w zdaniu

pierwszym, winna być ujęta w cenie zestawu (poz. 1 załącznika nr 2C do SIWZ). 13. Stymulatory wraz z

kompletami elektrod i inducerów muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211) Część 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 stymulatorów SSIR wraz z kompletem elektrod i introducerów, w

ramach składu konsygnacyjnego, zgodnie z poniższym opisem: STYMULATORY SERCA SSIR L.p. Opis

parametrów brzegowych stymulatora Ocena: 1 Tryby stymulacji VVI, V00, AAI, A00 TAK 2 Częstość

stymulacji 30-200ppm TAK 3 Czułość kanału komorowego (mV) <0,5 - 7,0> TAK 4 Amplituda impulsu

komorowego (V) <0,2 – 7,0> TAK 5 Czas trwania impulsu (ms) <0,2 - 1,5> TAK 6 Algorytm automatycznie

dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta. TAK 7 Automatyczna możliwość

przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod TAK 8 Automatyczna

czułość w komorze TAK 9 Zapis zaburzeń rytmu serca TAK 10 Dwa dodatkowe typy histerez oprócz

histerezy rytmu TAK 11 W pełni automatyczny follow up TAK 12 Waga stymulatora (g) do 28g TAK 13
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Histogramy rytmu komór TAK 14 Gniazda elektrod IS-1 TAK L.p. Opis parametrów brzegowych elektrod

RV/RA (do wyboru) Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt litery "J" lub prosta

(do wyboru) TAK 4 Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK

L.p. Opis parametrów brzegowych warunków dodatkowych Ocena: 1. Wszystkie oferowane stymulatory

wraz z kompletem elektrod i introducerów naczyniowych dostępne w formie komisu w Oddziale. TAK 2.

Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. TAK 3. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem

optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. TAK 4. Najnowszy model

programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień. TAK 5. Utrzymanie minimum jednego kompletu

kabli niejałowych do programatora implantacyjnego. TAK 6. Utrzymanie minimum 4 kompletów jałowych

kabli implantacyjnych. TAK 7. Najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 8.

Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w poradni kontroli stymulatorów. TAK 9.

Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia

zastępczego na czas serwisu lub naprawy). TAK 10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów

eksploatacyjnych w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy.

TAK 11. Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych śrubokrętów w komisie. TAK 12. Utrzymanie minimum

3 zestawów jałowych kapturków elektrodowych w komisie. TAK UWAGI: 1. Wykonawca zagwarantuje

dostawy towaru w ramach składu konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na

zasadach opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Ilość towaru składowana w składzie konsygnacyjnym: 2

zestawy (w skład jednego zestawu wchodzi stymulator wraz z kompletem elektrod i introducerów

wymaganych do wykonania jednego zabiegu). 3. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. 4. Wkłucia

naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych

elektrod. 5. W ramach zamówienia Wykonawca wydzierżawi - na cały okres obowiązywania umowy -

Zamawiającemu następujące urządzenia: a. najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali

wszczepień, b. najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 6. W ramach dzierżawy

Wykonawca zapewni stały dostęp do minimum jednego kompletu kabli niejałowych oraz 4 kompletów

jałowych kabli implantacyjnych do programatora implantacyjnego. 7. W ramach dzierżawy Wykonawca

zapewni stały dostęp do minimum jednego kompletu kabli do programatora, który znajdować się będzie w

poradni kontroli stymulatorów. 8. Dostęp, o którym mowa w pkt 6 i 7, zostanie zapewniony w siedzibie

Zamawiającego w miejscu przechowywania urządzeń. 9. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie

Zamawiający, winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 10. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni

również serwis programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na

czas trwania naprawy) oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do

drukarek programatorów - w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. 11. Cena towarów wymienionych w

pkt 10 winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 12. W ramach dostawy elektrod Wykonawca zapewni
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dostępność w składzie konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów jałowych śrubokrętów oraz co najmniej 3

zestawy jałowych kapturów elektrodowych. Cena udostępnienia materiałów, o których mowa w zdaniu

pierwszym, winna być ujęta w cenie zestawu (poz. 1 załącznika nr 2D do SIWZ). 13. Stymulatory wraz z

kompletami elektrod i inducerów muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211)

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów serca wraz z

kompletem elektrod i introducerów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego

księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część1 Przedmiotem

zamówienia jest dostawa 50 stymulatorów DDR ( MRI ) wraz z kompletem elektrod i introducerów, w

ramach składu konsygnacyjnego, zgodnie z poniższym opisem: STYMULATORY SERCA DDDR (pro MRI) L.p.

Opis parametrów brzegowych stymulatora Ocena: I Stymulator DDDR TAK 1 Tryby stymulacji: DDD, DDT

TAK 2 Czułość przedsionkowa (mV) <0,2 - 7,0> TAK 3 Czułość komorowa (mV) <0,5 - 7,0> TAK 4 Czas

trwania impulsu (ms) dla każdego kanału <0,2 - 1,5> TAK 5 Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału

<0,2 - 7,5> TAK 6 Opóźnienie przedsionkowo – komorowe <30 - 300> TAK 7 W pełni automatyczny follow

up TAK 8 Automatyczna czułość w przedsionku i komorze TAK 9 Waga stymulatora (g) do 30 TAK 10

Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to

beat" w komorze TAK 11 Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych

potrzeb pacjenta w przedsionku TAK 12 Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku

przekroczenia zakresu impedancji elektrod TAK 13 Histogramy rytmu komór TAK 14 Programowalny

parameter Safety Margin TAK 15 Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz

automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj.MS, PMT Protection) TAK 16 Możliwość

zapamiętania najbardziej istotnych zdarzeń w Holterze TAK 17 Algorytm stabilizujący rytm komór podczas

Mode Switching TAK 18 Basic rate w zakresie od 30-200ppm TAK 19 Widoczny w skopii znacznik stopy

elektrody aktywnej TAK 20 Automatyczny PVRP TAK 22 Dane pacjenta w programatorze TAK 23 Gniazda

elektrod IS-1 TAK 24 Możliwość przeprowadzenia badania MRI TAK L.p. Opis parametrów brzegowych

elektrody RV Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt prosty TAK 4 Bipolar TAK 5

Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK 7 Możliwość przeprowadzenia

badania MRI TAK L.p. Opis parametrów brzegowych elektrody AV Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2

Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt litery "J" lub prosta (do wyboru) TAK 4 Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6

Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK 7 Możliwość przeprowadzenia badania MRI TAK L.p. Opis

parametrów brzegowych warunków dodatkowych Ocena: 1. Wszystkie oferowane stymulatory wraz z

kompletem elektrod i introducerów naczyniowych dostępne w formie komisu w Oddziale. TAK 2. Elektrody

pasywne / aktywne do wyboru. TAK 3. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej

średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. TAK 4. Najnowszy model programatora z
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funkcją implantacyjną do sali wszczepień. TAK 5. Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych

do programatora implantacyjnego. TAK 6. Utrzymanie minimum 4 kompletów jałowych kabli

implantacyjnych. TAK 7. Najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 8. Utrzymanie

minimum jednego kompletu kabli do programatora w poradni kontroli stymulatorów. TAK 9. Pełna opcja

serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas

serwisu lub naprawy). TAK 10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych w tym papieru do

drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. TAK 11. Utrzymanie minimum 5

zestawu jałowych śrubokrętów w komisie. TAK 12. Utrzymanie minimum 3 zestawu jałowych kapturków

elektrodowych w komisie. TAK UWAGI: 1. Wykonawca zagwarantuje dostawy towaru w ramach składu

konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na zasadach opisanych w załączniku nr 8

do SIWZ. 2. Ilość towaru składowana w składzie konsygnacyjnym: 6 zestawów (w skład jednego zestawu

wchodzi stymulator wraz z kompletem elektrod i introducerów wymaganych do wykonania jednego

zabiegu). 3. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. 4. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z

zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. 5. W ramach

zamówienia Wykonawca wydzierżawi - na cały okres obowiązywania umowy - Zamawiającemu następujące

urządzenia: 1. najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień, 2. najnowszy

model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 6. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni stały

dostęp do minimum jednego kompletu kabli niejałowych oraz 4 kompletów jałowych kabli implantacyjnych

do programatora implantacyjnego. 7. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni stały dostęp do minimum

jednego kompletu kabli do programatora, który znajdować się będzie w poradni kontroli stymulatorów. 8.

Dostęp, o którym mowa w pkt 6 i 7, zostanie zapewniony w siedzibie Zamawiającego w miejscu

przechowywania urządzeń. 9. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie Zamawiający, winna być ujęta w

cenie dzierżawy urządzeń. 10. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni również serwis programatorów

(przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy) oraz

dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do drukarek programatorów - w

ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. 11. Cena towarów wymienionych w pkt 10 winna być ujęta w cenie

dzierżawy urządzeń. 12. W ramach dostawy elektrod Wykonawca zapewni dostępność w składzie

konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów jałowych śrubokrętów oraz co najmniej 3 zestawy jałowych

kapturów elektrodowych. Cena udostępnienia materiałów, o których mowa w zdaniu pierwszym, winna być

ujęta w cenie zestawu (poz. 1 załącznika nr 2A do SIWZ). 13. Stymulatory wraz z kompletami elektrod i

inducerów muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211) Część 2 Przedmiotem zamówienia

jest dostawa 20 stymulatorów SSIR pro MRI wraz z kompletem elektrod i introducerów, w ramach składu

konsygnacyjnego, zgodnie z poniższym opisem: STYMULATORY SERCA SSIR (pro MRI) L.p. Opis
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parametrów brzegowych stymulatora Ocena: 1 Tryby stymulacji VVI, V00, AAI, A00 TAK 2 Częstość

stymulacji 30-200ppm TAK 3 Czułość kanału komorowego (mV) <0,5 - 7,0> TAK 4 Amplituda impulsu

komorowego (V) <0,2 – 7,0> TAK 5 Czas trwania impulsu (ms) <0,2 - 1,5> TAK 6 Algorytm automatycznie

dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta. TAK 7 Automatyczna możliwość

przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod TAK 8 Automatyczna

czułość TAK 9 Zapis zaburzeń rytmu serca TAK 10 Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu TAK

11 W pełni automatyczny follow up TAK 12 Waga stymulatora (g) do 25g TAK 13 Histogramy rytmu komór

TAK 14 Gniazda elektrod IS-1 TAK 15 Żywotność baterii przy nastawach nominalnych min 10 lat TAK 16

Możliwość wykonania badania MRI TAK L.p. Opis parametrów brzegowych elektrod RV/RA (do wyboru)

Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt litery "J" lub prosta (do wyboru) TAK 4

Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK 7 Możliwość

przeprowadzenia badania MRI TAK L.p. Opis parametrów brzegowych warunków dodatkowych Ocena: 1.

Wszystkie oferowane stymulatory wraz z kompletem elektrod i introducerów naczyniowych dostępne w

formie komisu w Oddziale. TAK 2. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. TAK 3. Wkłucia naczyniowe typ

rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. TAK 4.

Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień. TAK 5. Utrzymanie minimum

jednego kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego. TAK 6. Utrzymanie minimum 4

kompletów jałowych kabli implantacyjnych. TAK 7. Najnowszy model programatora do poradni kontroli

stymulatorów. 8. Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w poradni kontroli

stymulatorów. TAK 9. Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem

urządzenia zastępczego na czas serwisu lub naprawy). TAK 10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów

eksploatacyjnych w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy.

TAK 11. Utrzymanie minimum 5 zestawu jałowych śrubokrętów w komisie. TAK 12. Utrzymanie minimum 3

zestawu jałowych kapturków elektrodowych w komisie. TAK UWAGI: 1. Wykonawca zagwarantuje dostawy

towaru w ramach składu konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na zasadach

opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Ilość towaru składowana w składzie konsygnacyjnym: 3 zestawy

(w skład jednego zestawu wchodzi stymulator wraz z kompletem elektrod i introducerów wymaganych do

wykonania jednego zabiegu). 3. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. 4. Wkłucia naczyniowe typ

rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. 5. W

ramach zamówienia Wykonawca wydzierżawi - na cały okres obowiązywania umowy - Zamawiającemu

następujące urządzenia: 1. najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień, 2.

najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 6. W ramach dzierżawy Wykonawca

zapewni stały dostęp do minimum jednego kompletu kabli niejałowych oraz 4 kompletów jałowych kabli

implantacyjnych do programatora implantacyjnego. 7. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni stały
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dostęp do minimum jednego kompletu kabli do programatora, który znajdować się będzie w poradni kontroli

stymulatorów. 8. Dostęp, o którym mowa w pkt 6 i 7, zostanie zapewniony w siedzibie Zamawiającego w

miejscu przechowywania urządzeń. 9. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie Zamawiający, winna być

ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 10. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni również serwis

programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas trwania

naprawy) oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do drukarek

programatorów - w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. 11. Cena towarów wymienionych w pkt 10

winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 12. W ramach dostawy elektrod Wykonawca zapewni

dostępność w składzie konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów jałowych śrubokrętów oraz co najmniej 3

zestawy jałowych kapturów elektrodowych. Cena udostępnienia materiałów, o których mowa w zdaniu

pierwszym, winna być ujęta w cenie zestawu (poz. 1 załącznika nr 2B do SIWZ). 13. Stymulatory wraz z

kompletami elektrod i inducerów muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211) Część 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 stymulatorów DDDR dwujamowych wraz z kompletem elektrod i

introducerów, w ramach składu konsygnacyjnego, zgodnie z poniższym opisem: STYMULATORY SERCA

DDDR L.p. Opis parametrów brzegowych stymulatora Ocena: I Stymulator DDDR TAK 1 Tryby stymulacji:

DDD; DDT TAK 2 Czułość przedsionkowa (mV) <0,2 - 7,0> TAK 3 Czułość komorowa (mV) <0,5 - 7,5> TAK

4 Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału <0,2 - 1,5> TAK 5 Amplituda impulsu (V) dla każdego

kanału <0,2 - 7,0> TAK 6 Opóźnienie przedsionkowo – komorowe <20 - 300> TAK 7 W pełni automatyczny

follow up TAK 8 Automatyczna czułość w przedsionku i komorze TAK 9 Waga stymulatora (g) do 30 TAK 10

Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to

beat" w komorze TAK 11 Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych

potrzeb pacjenta w przedsionku TAK 12 Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku

przekroczenia zakresu impedancji elektrod TAK 13 Histogramy rytmu komór TAK 14 Programowalny

parameter Safety Margin TAK 15 Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz

automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj.MS, PMT Protection) TAK 16 Algorytm

optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM TAK 17 Możliwość zapamiętania najbardziej istotnych zdarzeń w

Holterze TAK 18 Algorytm stabilizujący rytm komór podczas Mode Switching TAK 19 Basic rate w zakresie

od 30-200ppm TAK 20 Widoczny w skopii znacznik stopy elektrody aktywnej TAK 21 Automatyczny PVRP

TAK 22 Autosensing TAK 23 Dwa dodatkowe typy histerez oprócz histerezy rytmu TAK 24 Dane pacjenta w

programatorze TAK 25 Gniazda elektrod IS-1 TAK L.p. Opis parametrów brzegowych elektrody RV Ocena: 1

Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt prosty TAK 4 Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6

Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK L.p. Opis parametrów brzegowych elektrody AV Ocena: 1

Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt litery "J" lub prosta (do wyboru) TAK 4 Bipolar TAK
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5 Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK L.p. Opis parametrów brzegowych

warunków dodatkowych Ocena: 1. Wszystkie oferowane stymulatory wraz z kompletem elektrod i

introducerów naczyniowych dostępne w formie komisu w Oddziale. TAK 2. Elektrody pasywne / aktywne do

wyboru. TAK 3. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego

wkłucia do proponowanych elektrod. TAK 4. Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali

wszczepień. TAK 5. Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych do programatora

implantacyjnego. TAK 6. Utrzymanie minimum 4 kompletów jałowych kabli implantacyjnych. TAK 7.

Najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 8. Utrzymanie minimum jednego

kompletu kabli do programatora w poradni kontroli stymulatorów. TAK 9. Pełna opcja serwisowa

programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub

naprawy). TAK 10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych w tym papieru do drukarek

programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. TAK 11. Utrzymanie minimum 5 zestawów

jałowych śrubokrętów w komisie. TAK 12. Utrzymanie minimum 3 zestawów jałowych kapturków

elektrodowych w komisie. TAK UWAGI: 1. Wykonawca zagwarantuje dostawy towaru w ramach składu

konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na zasadach opisanych w załączniku nr 8

do SIWZ. 2. Ilość towaru składowana w składzie konsygnacyjnym: 4 zestawy (w skład jednego zestawu

wchodzi stymulator wraz z kompletem elektrod i introducerów wymaganych do wykonania jednego

zabiegu). 3. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. 4. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z

zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. 5. W ramach

zamówienia Wykonawca wydzierżawi - na cały okres obowiązywania umowy - Zamawiającemu następujące

urządzenia: a. najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień, b. najnowszy

model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 6. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni stały

dostęp do minimum jednego kompletu kabli niejałowych oraz 4 kompletów jałowych kabli implantacyjnych

do programatora implantacyjnego. 7. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni stały dostęp do minimum

jednego kompletu kabli do programatora, który znajdować się będzie w poradni kontroli stymulatorów. 8.

Dostęp, o którym mowa w pkt 6 i 7, zostanie zapewniony w siedzibie Zamawiającego w miejscu

przechowywania urządzeń. 9. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie Zamawiający, winna być ujęta w

cenie dzierżawy urządzeń. 10. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni również serwis programatorów

(przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy) oraz

dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do drukarek programatorów - w

ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. 11. Cena towarów wymienionych w pkt 10 winna być ujęta w cenie

dzierżawy urządzeń. 12. W ramach dostawy elektrod Wykonawca zapewni dostępność w składzie

konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów jałowych śrubokrętów oraz co najmniej 3 zestawy jałowych

kapturów elektrodowych. Cena udostępnienia materiałów, o których mowa w zdaniu pierwszym, winna być
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ujęta w cenie zestawu (poz. 1 załącznika nr 2C do SIWZ). 13. Stymulatory wraz z kompletami elektrod i

inducerów muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211) Część 4 Przedmiotem zamówienia

jest dostawa 20 stymulatorów SSIR wraz z kompletem elektrod i introducerów, w ramach składu

konsygnacyjnego, zgodnie z poniższym opisem: STYMULATORY SERCA SSIR L.p. Opis parametrów

brzegowych stymulatora Ocena: 1 Tryby stymulacji VVI, V00, AAI, A00 TAK 2 Częstość stymulacji

30-200ppm TAK 3 Czułość kanału komorowego (mV) <0,5 - 7,0> TAK 4 Amplituda impulsu komorowego

(V) <0,2 – 7,0> TAK 5 Czas trwania impulsu (ms) <0,2 - 1,5> TAK 6 Algorytm automatycznie

dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta. TAK 7 Automatyczna możliwość

przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod TAK 8 Automatyczna

czułość w komorze TAK 9 Zapis zaburzeń rytmu serca TAK 10 Dwa dodatkowe typy histerez oprócz

histerezy rytmu TAK 11 W pełni automatyczny follow up TAK 12 Waga stymulatora (g) do 28g TAK 13

Histogramy rytmu komór TAK 14 Gniazda elektrod IS-1 TAK L.p. Opis parametrów brzegowych elektrod

RV/RA (do wyboru) Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt litery "J" lub prosta

(do wyboru) TAK 4 Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK

L.p. Opis parametrów brzegowych warunków dodatkowych Ocena: 1. Wszystkie oferowane stymulatory

wraz z kompletem elektrod i introducerów naczyniowych dostępne w formie komisu w Oddziale. TAK 2.

Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. TAK 3. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem

optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. TAK 4. Najnowszy model

programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień. TAK 5. Utrzymanie minimum jednego kompletu

kabli niejałowych do programatora implantacyjnego. TAK 6. Utrzymanie minimum 4 kompletów jałowych

kabli implantacyjnych. TAK 7. Najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 8.

Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w poradni kontroli stymulatorów. TAK 9.

Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia

zastępczego na czas serwisu lub naprawy). TAK 10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów

eksploatacyjnych w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy.

TAK 11. Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych śrubokrętów w komisie. TAK 12. Utrzymanie minimum

3 zestawów jałowych kapturków elektrodowych w komisie. TAK UWAGI: 1. Wykonawca zagwarantuje

dostawy towaru w ramach składu konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na

zasadach opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Ilość towaru składowana w składzie konsygnacyjnym: 2

zestawy (w skład jednego zestawu wchodzi stymulator wraz z kompletem elektrod i introducerów

wymaganych do wykonania jednego zabiegu). 3. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. 4. Wkłucia

naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych

elektrod. 5. W ramach zamówienia Wykonawca wydzierżawi - na cały okres obowiązywania umowy -
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Zamawiającemu następujące urządzenia: a. najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali

wszczepień, b. najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 6. W ramach dzierżawy

Wykonawca zapewni stały dostęp do minimum jednego kompletu kabli niejałowych oraz 4 kompletów

jałowych kabli implantacyjnych do programatora implantacyjnego. 7. W ramach dzierżawy Wykonawca

zapewni stały dostęp do minimum jednego kompletu kabli do programatora, który znajdować się będzie w

poradni kontroli stymulatorów. 8. Dostęp, o którym mowa w pkt 6 i 7, zostanie zapewniony w siedzibie

Zamawiającego w miejscu przechowywania urządzeń. 9. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie

Zamawiający, winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 10. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni

również serwis programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na

czas trwania naprawy) oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do

drukarek programatorów - w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. 11. Cena towarów wymienionych w

pkt 10 winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 12. W ramach dostawy elektrod Wykonawca zapewni

dostępność w składzie konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów jałowych śrubokrętów oraz co najmniej 3

zestawy jałowych kapturów elektrodowych. Cena udostępnienia materiałów, o których mowa w zdaniu

pierwszym, winna być ujęta w cenie zestawu (poz. 1 załącznika nr 2D do SIWZ). 13. Stymulatory wraz z

kompletami elektrod i inducerów muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-05-31, godzina:10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-02, godzina:10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr 1

Punkt: Cześć nr 3

W ogłoszeniu jest: Część 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 stymulatorów DDDR dwujamowych

wraz z kompletem elektrod i introducerów, w ramach składu konsygnacyjnego, zgodnie z poniższym

opisem: STYMULATORY SERCA DDDR L.p. Opis parametrów brzegowych stymulatora Ocena: I Stymulator

DDDR TAK 1 Tryby stymulacji: DDD; DDT TAK 2 Czułość przedsionkowa (mV) <0,2 - 7,0> TAK 3 Czułość

komorowa (mV) <0,5 - 7,5> TAK 4 Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału <0,2 - 1,5> TAK 5

Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału <0,2 - 7,0> TAK 6 Opóźnienie przedsionkowo – komorowe <20 -

300> TAK 7 W pełni automatyczny follow up TAK 8 Automatyczna czułość w przedsionku i komorze TAK 9
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Waga stymulatora (g) do 30 TAK 10 Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do

indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze TAK 11 Algorytm automatycznie

dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku TAK 12 Automatyczna

możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod TAK 13

Histogramy rytmu komór TAK 14 Programowalny parameter Safety Margin TAK 15 Algorytm automatycznie

wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora (tj.MS,

PMT Protection) TAK 16 Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM TAK 17 Możliwość

zapamiętania najbardziej istotnych zdarzeń w Holterze TAK 18 Algorytm stabilizujący rytm komór podczas

Mode Switching TAK 19 Basic rate w zakresie od 30-200ppm TAK 20 Widoczny w skopii znacznik stopy

elektrody aktywnej TAK 21 Automatyczny PVRP TAK 22 Autosensing TAK 23 Dwa dodatkowe typy histerez

oprócz histerezy rytmu TAK 24 Dane pacjenta w programatorze TAK 25 Gniazda elektrod IS-1 TAK 26

Możliwość przeprowadzenia badania MRI TAK L.p. Opis parametrów brzegowych elektrody RV Ocena: 1

Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt prosty TAK 4 Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6

Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK L.p. Opis parametrów brzegowych elektrody AV Ocena: 1

Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3 Kształt litery "J" lub prosta (do wyboru) TAK 4 Bipolar TAK

5 Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK L.p. Opis parametrów brzegowych

warunków dodatkowych Ocena: 1. Wszystkie oferowane stymulatory wraz z kompletem elektrod i

introducerów naczyniowych dostępne w formie komisu w Oddziale. TAK 2. Elektrody pasywne / aktywne do

wyboru. TAK 3. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego

wkłucia do proponowanych elektrod. TAK 4. Najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali

wszczepień. TAK 5. Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli niejałowych do programatora

implantacyjnego. TAK 6. Utrzymanie minimum 4 kompletów jałowych kabli implantacyjnych. TAK 7.

Najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 8. Utrzymanie minimum jednego

kompletu kabli do programatora w poradni kontroli stymulatorów. TAK 9. Pełna opcja serwisowa

programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas serwisu lub

naprawy). TAK 10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów eksploatacyjnych w tym papieru do drukarek

programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. TAK 11. Utrzymanie minimum 5 zestawów

jałowych śrubokrętów w komisie. TAK 12. Utrzymanie minimum 3 zestawów jałowych kapturków

elektrodowych w komisie. TAK UWAGI: 1. Wykonawca zagwarantuje dostawy towaru w ramach składu

konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na zasadach opisanych w załączniku nr 8

do SIWZ. 2. Ilość towaru składowana w składzie konsygnacyjnym: 4 zestawy (w skład jednego zestawu

wchodzi stymulator wraz z kompletem elektrod i introducerów wymaganych do wykonania jednego

zabiegu). 3. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. 4. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z

zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. 5. W ramach
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zamówienia Wykonawca wydzierżawi - na cały okres obowiązywania umowy - Zamawiającemu następujące

urządzenia: a. najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień, b. najnowszy

model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 6. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni stały

dostęp do minimum jednego kompletu kabli niejałowych oraz 4 kompletów jałowych kabli implantacyjnych

do programatora implantacyjnego. 7. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni stały dostęp do minimum

jednego kompletu kabli do programatora, który znajdować się będzie w poradni kontroli stymulatorów. 8.

Dostęp, o którym mowa w pkt 6 i 7, zostanie zapewniony w siedzibie Zamawiającego w miejscu

przechowywania urządzeń. 9. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie Zamawiający, winna być ujęta w

cenie dzierżawy urządzeń. 10. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni również serwis programatorów

(przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas trwania naprawy) oraz

dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do drukarek programatorów - w

ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. 11. Cena towarów wymienionych w pkt 10 winna być ujęta w cenie

dzierżawy urządzeń. 12. W ramach dostawy elektrod Wykonawca zapewni dostępność w składzie

konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów jałowych śrubokrętów oraz co najmniej 3 zestawy jałowych

kapturów elektrodowych. Cena udostępnienia materiałów, o których mowa w zdaniu pierwszym, winna być

ujęta w cenie zestawu (poz. 1 załącznika nr 2C do SIWZ). 13. Stymulatory wraz z kompletami elektrod i

inducerów muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211)

W ogłoszeniu powinno być: Część 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 stymulatorów DDDR

dwujamowych wraz z kompletem elektrod i introducerów, w ramach składu konsygnacyjnego, zgodnie z

poniższym opisem: STYMULATORY SERCA DDDR L.p. Opis parametrów brzegowych stymulatora Ocena: I

Stymulator DDDR TAK 1 Tryby stymulacji: DDD; DDT TAK 2 Czułość przedsionkowa (mV) <0,2 - 7,0> TAK

3 Czułość komorowa (mV) <0,5 - 7,5> TAK 4 Czas trwania impulsu (ms) dla każdego kanału <0,2 - 1,5>

TAK 5 Amplituda impulsu (V) dla każdego kanału <0,2 - 7,0> TAK 6 Opóźnienie przedsionkowo –

komorowe <20 - 300> TAK 7 W pełni automatyczny follow up TAK 8 Automatyczna czułość w przedsionku i

komorze TAK 9 Waga stymulatora (g) do 30 TAK 10 Algorytm automatycznie dostosowujący energię

impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze TAK 11 Algorytm

automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w przedsionku TAK 12

Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod

TAK 13 Histogramy rytmu komór TAK 14 Programowalny parameter Safety Margin TAK 15 Algorytm

automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje

stymulatora (tj.MS, PMT Protection) TAK 16 Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM TAK 17

Możliwość zapamiętania najbardziej istotnych zdarzeń w Holterze TAK 18 Algorytm stabilizujący rytm komór

podczas Mode Switching TAK 19 Basic rate w zakresie od 30-200ppm TAK 20 Widoczny w skopii znacznik
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stopy elektrody aktywnej TAK 21 Automatyczny PVRP TAK 22 Autosensing TAK 23 Dwa dodatkowe typy

histerez oprócz histerezy rytmu TAK 24 Dane pacjenta w programatorze TAK 25 Gniazda elektrod IS-1 TAK

L.p. Opis parametrów brzegowych elektrody RV Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3

Kształt prosty TAK 4 Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) TAK

L.p. Opis parametrów brzegowych elektrody AV Ocena: 1 Gniazda elektrod IS-1 TAK 2 Łącznik IS-1 TAK 3

Kształt litery "J" lub prosta (do wyboru) TAK 4 Bipolar TAK 5 Osłona silikonowa TAK 6 Pasywna i aktywna

fiksacja (do wyboru) TAK L.p. Opis parametrów brzegowych warunków dodatkowych Ocena: 1. Wszystkie

oferowane stymulatory wraz z kompletem elektrod i introducerów naczyniowych dostępne w formie komisu

w Oddziale. TAK 2. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. TAK 3. Wkłucia naczyniowe typ rozrywany z

zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych elektrod. TAK 4. Najnowszy

model programatora z funkcją implantacyjną do sali wszczepień. TAK 5. Utrzymanie minimum jednego

kompletu kabli niejałowych do programatora implantacyjnego. TAK 6. Utrzymanie minimum 4 kompletów

jałowych kabli implantacyjnych. TAK 7. Najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów.

8. Utrzymanie minimum jednego kompletu kabli do programatora w poradni kontroli stymulatorów. TAK 9.

Pełna opcja serwisowa programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia

zastępczego na czas serwisu lub naprawy). TAK 10. Zapewnienie stałych dostaw materiałów

eksploatacyjnych w tym papieru do drukarek programatorów w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy.

TAK 11. Utrzymanie minimum 5 zestawów jałowych śrubokrętów w komisie. TAK 12. Utrzymanie minimum

3 zestawów jałowych kapturków elektrodowych w komisie. TAK UWAGI: 1. Wykonawca zagwarantuje

dostawy towaru w ramach składu konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego, na

zasadach opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Ilość towaru składowana w składzie konsygnacyjnym: 4

zestawy (w skład jednego zestawu wchodzi stymulator wraz z kompletem elektrod i introducerów

wymaganych do wykonania jednego zabiegu). 3. Elektrody pasywne / aktywne do wyboru. 4. Wkłucia

naczyniowe typ rozrywany z zapewnieniem optymalnej średnicy oferowanego wkłucia do proponowanych

elektrod. 5. W ramach zamówienia Wykonawca wydzierżawi - na cały okres obowiązywania umowy -

Zamawiającemu następujące urządzenia: a. najnowszy model programatora z funkcją implantacyjną do sali

wszczepień, b. najnowszy model programatora do poradni kontroli stymulatorów. 6. W ramach dzierżawy

Wykonawca zapewni stały dostęp do minimum jednego kompletu kabli niejałowych oraz 4 kompletów

jałowych kabli implantacyjnych do programatora implantacyjnego. 7. W ramach dzierżawy Wykonawca

zapewni stały dostęp do minimum jednego kompletu kabli do programatora, który znajdować się będzie w

poradni kontroli stymulatorów. 8. Dostęp, o którym mowa w pkt 6 i 7, zostanie zapewniony w siedzibie

Zamawiającego w miejscu przechowywania urządzeń. 9. Cena kompletów kabli, które zużywać będzie

Zamawiający, winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 10. W ramach dzierżawy Wykonawca zapewni

również serwis programatorów (przeglądy, upgrade, naprawa z zapewnieniem urządzenia zastępczego na
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czas trwania naprawy) oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w tym papier do

drukarek programatorów - w ilościach niezbędnych do bieżącej pracy. 11. Cena towarów wymienionych w

pkt 10 winna być ujęta w cenie dzierżawy urządzeń. 12. W ramach dostawy elektrod Wykonawca zapewni

dostępność w składzie konsygnacyjnym co najmniej 5 zestawów jałowych śrubokrętów oraz co najmniej 3

zestawy jałowych kapturów elektrodowych. Cena udostępnienia materiałów, o których mowa w zdaniu

pierwszym, winna być ujęta w cenie zestawu (poz. 1 załącznika nr 2C do SIWZ). 13. Stymulatory wraz z

kompletami elektrod i inducerów muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i do używania

zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211)
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