
Nr Sprawy  ZP  26/2010 Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA I
Systemy kotwiczące i stabilizujące do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana

Nazwa materiału Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 45

RAZEM 

Lp. Jed.miary
Cena 

jednostkowa 
netto  za 1 kpl.

Stawka 
podatku VAT 

%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Pełny nr 
katalogowy

Numer i data 
ważności 

świadectwa 
dopuszczenia do 

obrotu

Nazwa Handlowa/Nazwa 
producenta/kraj

Systemy kotwiczące i 
stabilizujące do rekonstrukcji 
aparatu więzadłowego kolana.
Element kotwiczący 
endobutton z pętlą niewiązaną 
w zakresie długości 15-60 mm 
+ guzik lub śruba 
interefencyjna biowchłanialna 
po 50% + instrumentarium.

kpl.

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy



Nr Sprawy  ZP 26/2010 Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA II
System do szycia łąkotek.

Nazwa materiału Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 20

RAZEM 

Lp. Jed.miary Cena jednostkowa 
netto  za 1szt

Stawka 
podatku VAT 

%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Pełny nr 
katalogowy

Numer i data 
ważności świadectwa 

dopuszczenia do 
obrotu

Nazwa Handlowa/Nazwa 
producenta/kraj

System do szycia 
łąkotek + 
instrumentarium

kpl

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania 
Wykonawcy



Nr Sprawy  ZP 26/2010 Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA III
System nici z kotwiczkami do rekonstrukcji barku

Nazwa materiału Ilość 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 45

RAZEM

Lp. Jed.miary

Cena 
jednostkowa 
netto  za 1 

szt./1m./kpl

Stawka 
podatku VAT 

%

Wartość netto   
   (kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość 
brutto    (kol 

7+8)

Pełny nr 
katalogowy

Numer i data ważności 
świadectwa 

dopuszczenia do obrotu

Nazwa Handlowa/Nazwa 
producenta/kraj

System nici z kotwiczkami do 
rekonstrukcji barku + instrumentarium kpl.

1. Kotwica niewchłaniana lub biowchłanialna do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr – 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 
PULL OUT 67 LBS; 89 LBS. Kotwica z dwoma rodzajami gwintu oraz mostek w przedniej części przez który przewieszone są nici (zapewniają niezakłócony i łatwy 
przesów nici podczas wiązania węzłów).Dostępna z dwiema lub trzema nićmi o podwyższonej wytrzymałości
2. Kotwica biowchłanialna do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,9 mm x 9,0 mm; PULL OUT 43 LBS. ma kształt klina posiada pętlę zablokowaną w szczelinie 
kotwicy przez którą przewieszone są 1 nić lub 2 nici (pętla zapewniająca niezakłócony i łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów). Dostępna z jedną lub dwiema nićmi 
zwiększonej wytrzymałości.
3. Kotwica niewchłanialna (tytanowa) z dwoma elastycznymi ramionami do napraw uszkodzonego obrąbka i mocowania oderwanych tkanek miękkich do kości– rozmiary 
śr – 2,4 mm; dł – 8,8 mm; rozpiętość ramion – 7,8 mm; PULL OUT 25 LBS. Kotwica osadzona na jednorazowym wprowadzaczu. Z nicią o wzmocnionej 
wytrzymałości.
4. Kotwica niewchłanialna (tytanowa) do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr - 5 mm & śr – 6,5 mm; PULL OUT 64 
LBS & LBS. 
Dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłócony i łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego), z 
dwiema nićmi o wzmocnionej wytrzymałości.

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy



Grupa 4

Strona 4

Nr Sprawy  ZP 26/2010 Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA IV
FIKSATORY ZEWNĘTRZNE

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2

2 szt. 20

Lp. Jed.miary Cena jednostkowa 
netto  za 1 szt.

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Numer i data 
ważności świadectwa 

dopuszczenia do 
obrotu

Nazwa 
Handlowa/Nazwa 
producenta/kraj

Małe fiksatory do 
kości przedramienia. 
Łączniki przegubowe 
- stalowe i tytanowe 
do gwoździ Schanza. 
Belki węglowe

kpl

Łączniki do fiksa 
torów zewnętrznych - 
belka do belka oraz 
belka do gwoździ 
Schantza

RAZEM poz. 
1+2

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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