
26/2016 Dostawa sprzętu dla SOR i ZW 

Iława, dnia 25.11.2016 r. 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

Informacja z otwarcia ofert 

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: urządzenia do masażu klatki piersiowej, respiratora 

stacjonarnego oraz analizatora parametrów krytycznych z podziałem na 3 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w 

Iławie (nr sprawy 26/2016) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2016 r. pod nr 345544 - 2016 

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie zgodnie z art. 86 ust 5. ustawy z dnia prawo zamówień publicznych informuje, że  w 

wyznaczonym terminie tj. do dnia 25.11.2016 r. godz. 11:00 złożono następujące oferty: 

LP. Wykonawca Cena brutto Dodatkowo oceniane parametry techniczne Okres 

gwarancji 

1.  Drager Polska Sp. z o.o. 
Ul. Sułkowskiego 18a 

85-655 Bydgoszcz 

75 600,00 zł Możliwość rozbudowy o wentylację z docelową objętością minutową typu 

MMV, ASV 

Wprowadzenie do pamięci respiratora wybranego sposobu nawilżania w 

celu zwiększenia dokładności pomiarów 

Funkcja manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, 

bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP. 

 

36 miesięcy 

2.  PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. 
Sp.k. 

ul. Żołny 11 
02-815 Warszawa 

63 236,16 zł Automatyczne dopasowanie urządzenia do rozmiarów klatki piersiowej 

pacjenta 

(automatycznie po aktywacji działania urządzenia, bez konieczności 

ustawień wstępnych oraz bez jakiejkolwiek ingerencji operatora 

24 miesiące 
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Możliwość podnoszenia i przenoszenia urządzenia wraz z pacjentem na 

urządzenia transportowe (nosze, deska ortopedyczna, kosz ratowniczy) 

bez przerywania pracy urządzenia ((ciągłego, nieprzerwanego uciskania 

klatki piersiowej) 

W przypadku wykrycia niebezpiecznej pozycji pacjenta (przesunięcia klatki 

piersiowej względem elementu prowadzącego uciski) automatyczne 

zatrzymanie uciśnięć i sygnał/ komunikat alarmowy  

 

3.  Physio Control Poland 

ul. Lelewela 2 
01-624 Warszawa  

42 984,00 zł ----------------------------------------------------------------------- 36 miesięcy 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 

Zadanie nr 1 – 60 388,25 zł 

Zadanie nr 2 – 83 250,00 zł 

Zadanie nr 3 – 54 900,00 zł 

 


