
Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 1

ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

Nazwa materiału Ilość Nazwa producenta/kraj

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

1 90

a) TRZPIEŃ szt. 1

szt. 1

szt. 1
c) wkład szt. 1
d)  panewka szt. 1

szt. 1

1

szt. 1

szt. 1
Proteza modularna  całkowita składająca się z elementów.

Lp. Jed.miary

Cena 
jednostkowa 
netto  za 1 

kpl./szt

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Pełny nr 
katalogowy

Nazwa 
Handlowa

ENDOPROTEZA 
CEMENTOWA 
STAWU 
BIODROWEGO 

kpl

b) GŁOWA z 
ceramiki

c) GŁOWA z 
metalu

e) centralizery

f) korki do jamy 
szpikowej kpl

g)  
instrumentarium 
do 1 zabiegu

h)  system 
napędów – piła + 
wiertarka



Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

a)      TRZPIEŃ – Trzpień, prosty, modularny, bezkołnierzowy, gładki, wysokopolerowany, metalowy cementowany 
z centralizerem,  Trzpień w kształcie potrójnego klina zwężający się dystalnie w płaszczyznach A/P M/L oraz 
przyśrodkowo w przekroju poprzecznym; stożek 12/14, szyjka spłaszczona dla zwiększenia zakresu ruchu. Trzpień 
dostępny w 8 rozmiarach podstawowych, dostępna wersja trzpienia  high offset (zapewniający odsunięcie 
bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki).

b)      GŁOWA – o średnicy 28 mm, wykonana z ceramiki w minimum 3 długościach szyjki

c)      GŁOWA – o średnicy 28 mm, wykonana z metalu w minimum 3 długościach szyjki

d)      PANEWKA – wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości – „cross link polietylen” zaopatrzona w specjalny 
kołnierz zapewniający presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od ok 40-53 mm.
e)      CENTRALIZERY
f)      KORKI DO JAMY SZPIKOWEJ

g) Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego
h)  system napędów – piła + wiertarka



Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 2

ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO  

Nazwa materiału Ilość Nazwa producenta/kraj

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

1 50

a) TRZPIEŃ szt. 1

szt. 1

c) wkład szt. 1

szt. 1

szt. 1

Proteza modularna składająca się z 4 elementów (spełniająca kryteria endoprotezy pierwotnej i rewizyjnej).

Lp. Jed.miary

Cena 
jednostkowa 
netto  za 1 

kpl./szt

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Pełny nr 
katalogowy

Nazwa 
Handlowa

ENDOPROTEZA 
BEZCEMENTOW

A STAWU 
BIODROWEGO  

kpl

b) GŁOWA - 
ceramiczna 

d)  
instrumentarium 
do 1 zabiegu

e) mlotek 
pneumatyczny

a)      TRZPIEŃ – modularny, w kształcie klina o przekroju prostokątnym w dużym zakresie rozmiarów o długości od ok 
130 mm do ok 200 mm, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu poprawiającego biozgodność. 
Powierzchnia trzpienia ze strukturą porowatą. Konus trzpienia 12/14. Część dystalna w kształcie stożka.



Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

b)      GŁOWA – ceramiczna długościach średnicy 28 lub 32 mm, w minimum 3 długościach szyjki.

c)      PANEWKA – tytanowa z możliwością wyboru wersji: stożkowa - wkręcona z samogwintującym gwintem na całej 
wysokości; sferyczna „press-fit, w dużym zakresie rozmiarów 
c)      WKŁAD  z polietylenu o wysokiej gęstości „cross link”z opcją zastosowania wkładki z inklinacją

10-20 stopni. Panewka tytanowa powinna być również kompatybilna dla alternatywnego wkładu ceramicznego lub 
metalowego.
e)     Instrumentarium małoinwazyjne
f)      Młotek pneumatyczny do opracowania bliższego końca kości udowej.

e)      40% zakupionych kompletów powinny stanowić endoprotezy z artykulacją ceramika-ceramika lub metal-metal.  



Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 3

ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO  

Nazwa materiału Ilość Nazwa producenta/kraj

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

1 40

a) TRZPIEŃ szt. 1

szt. 1

c) PANEWKA szt. 1

d) WKŁAD szt. 1

szt. 1

Lp. Jed.miary

Cena 
jednostkowa 
netto  za 1 

kpl./szt

Stawka podatku 
VAT %

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    
(kol 7+8)

Pełny nr 
katalogowy

Nazwa 
Handlowa

ENDOPROTEZA 
KRÓTKOTRZPIE
NIOWA 
BEZCEMENTOW
A STAWU 
BIODROWEGO

kpl

b) GŁOWA - 
ceramiczna 

e) 
instrumentarium 
do 1 zabiegu



b) GŁOWA - ceramiczna o śr. 28 lub 32 , 36 mm w minimum 3 długościach szyjki. 

g) możliwość wyboru wersji panewki wkręconej.
20% protez w opcji ceramika-ceramika.

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

a) TRZPIEŃ –krótki o eliptyczno-oktagonalnym przekroju i porowatej powierzchni z płetwami antyrotacyjnymi wzdłuż całej 
długości trzpienia. Minimum 13 rozmiarów trzpienia (długości 94mm do 139mm), trzpienie standardowe o kacie 133 st.  i 
szpotawe o kacie 122st

c)GŁOWA - stalowa o śr. 28 lub 32 , 36 mm w minimum 3 długościach szyjki. 

d) PANEWKA ze stopu tytanu bezcementowa „press-fit” o średnicy zewnętrznej od 46 do 64mm pokryta próżniowo napylaną 
okładziną oraz hydroksyapatytem. Panewki dostępne w 2 wersjach: hemisferycznej oraz z nadbudową ok 15 stopni 
zapobiegającą zwichnięciom. Możliwa dodatkowa stabilizacja śrubami, otwory na śruby zaślepione fabrycznie- śruby o średnicy 
6,5mm i długości od 15 do 70mm ze skokiem co 5mm.
e) WKŁAD –polietylenowy z antyutleniaczem wit.E  lub ceramiczny Biolox Delta

f) Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.



grupa 4

Strona 7

Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 4

ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO  

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

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

1 40

szt. 1

b) GŁOWA - ceramiczna szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1

b) GŁOWA - ceramiczna o śr. 28 lub 32 , 36 mm w minimum 3 długościach szyjki. 

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Nazwa 
producenta/kraj

ENDOPROTEZA 
KRÓTKOTRZPIENIOWA 
BEZCEMENTOWA 
STAWU BIODROWEGO

kpl

a) TRZPIEŃ tytanowy – 
anatomiczny

c) PANEWKA tytanowa, 
bezcementowa „press-fit”

d) WKŁAD – 
polietylenowy i 
ceramiczny

e) instrumentarium do 1 
zabiegu

a) TRZPIEŃ tytanowy - anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, samocentrujący, dwuczęściowy: część bliższa (przynasadowa) pokryta 
hydroksyapatytem z konusem 12/14mm; z dokręcanym stożkiem lub elementem trzonowym gładkim. 

c) PANEWKA tytanowa, bezcementowa „press-fit”, pokryta hydroksyapatytem, w dużym zakresie wymiarów.
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Strona 8

d) WKŁAD – polietylenowy i ceramiczny

50% protez w opcji ceramika-ceramika.

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

e) Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 5

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO 

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

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

1 70

szt 1

szt 1

szt 1

szt 1

szt 1

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Nazwa 
producenta/kraj

ENDOPROTEZA 
CAŁKOWITA 
CEMENOWA 
STAWU 
KOLANOWEGO 

kpl

a) element 
udowy

b) element 
piszczelowy

c) wkład 
polietylenowy 

d) zestaw do 
pulsacyjnego 
płukania

e) wypożyczenie 
systemu 
napędów – piła + 
wiertarka
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szt 1
W tym 20% protez rewizyjnych na które składają się:

szt 1

szt 1

szt 1

szt 1

szt 1

szt

g) offset udowy szt 1

szt 1

szt 1

szt 1

a) ELEMENT UDOWY – anatomiczny- lewy/prawy- w  minimum 9 rozmiarach, pokryty porowatym tytanem

f) Dostarczenie 
ostrzy do pił: 1 
ostrze każde 2 
kpl. Endoprotez.

a) element 
udowy

b) element 
piszczelowy

c) wkładka 
polietylenowa

d) trzpień 
udowy- 
bezcementowy

e) podkładka 
piszczelowa

f) podkładka 
udowa

h) offset 
piszczelowy 
podkładki 
piszczelowe
i) skrzydełka 
piszczelowe

j) uzupełnienia 
piszczelowe
Endoproteza modularna, małoinwazyjna, kłykciowa, spełniająca również kryteria endoprotezy rewizyjnej.
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d) ZESTAW DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA
e) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

W tym 20% protez rewizyjnych w skład których wchodzi:

b) ELEMENT PISZCZELOWY –w górnej powierzchni wysoce polerowany, dostępny w minimum 8 rozmiarach pokryty od strony kości 
porowatym tytanem

c) WKŁAD POLIETYLENOWY – w wersji z zachowaniem PCL (CR) i z wycięciem PCL (PS) z wysoko usieciowanego polietylenu. Wkładka 
mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo za pomocą bolca.
Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. 
Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, podkładki pod tacę piszczelową oraz trzpienie z  offsetem. 
Opcjonalnie dostępna wersja cementowa antyalergiczna  pokryta TiNbN.

f) Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze każde 2 kpl. Endoprotez.
20% kompletów powinny stanowić endoprotezy implantowane bezcementowo.

-element udowy – ze stopów CrCo z możliwością zastosowania przedłużki oraz offsetów w min. 3 wielkościach 

-element piszczelowy – ze stopów CrCo z możliwością zastosowania przedłużki oraz offsetów w min. 3 wielkościach, w części bliższej 
w kierunku wkładki polietylenowej wychodzący bolec  

-wkładka polietylenowa- z wysoko usieciowanego polietylenu lub polietylenu nasyconego wit. E1,  ruchoma, osadzona na 
centralnym bolcu wychodzącym z tacy piszczelowej,  łącząca elementy protezy w sp. „półzwiązany”, zamiennie z możliwością 
wykorzystania wkładki związanej stabilnie  z talerzykiem piszczelowym
-trzpień piszczelowy-bezcementowy
-trzpień udowy- bezcementowy
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-podkładka piszczelowa
-podkładka udowa
-offset udowy
-offset piszczelowy
-skrzydełka piszczelowe
-uzupełnienia piszczelowe

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 6

ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENOWA STAWU KOLANOWEGO „jednoosiowa” 

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

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

1 50

a) element udowy szt 1

b) element piszczelowy szt 1
c) wkład polietylenowy szt 1

szt 1

szt 1

szt 1
W tym 30% protez rewizyjnych na które składają się:
a) element udowy szt 1

b) element piszczelowy szt 1

szt 1

szt 1

Lp.
Jed.miar

y
Cena jednostkowa 
netto  za 1 kpl./szt

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Nazwa 
producenta/kraj

ENDOPROTEZA 
CAŁKOWITA 

CEMENOWA STAWU 
KOLANOWEGO 
„jednoosiowa” 

kpl

d) element rzepkowy 

e) zestaw do 
pulsacyjnego płukania

f) wypożyczenie 
systemu napędów – 
piła + wiertarka

c) wkładka 
polietylenowa

d) trzpień udowy- 
bezcementowy
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szt 1

szt 1

szt 1
szt 1

i) podkładki udowe szt 1

d) ELEMENT RZEPKOWY z utwardzonego polietylenu w kilku wymiarach
e) ZESTAW DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA

e) trzpień piszczelowy- 
bezcementowy

f) moduł offsetowy
g) podkładki 
piszczelowe
h) podkładki udowe

Endoproteza cementowa stawu kolanowego jednoosiowa, anatomiczna, kłykciowa z możliwością zachowania lub usunięcia więzadeł 
krzyżowych z możliwością rozbudowy do systemu rewizyjnego składającego się z klinów oraz trzpieni i śrub.

a) ELEMENT UDOWY – prawy i lewy w minimum 8 rozmiarach dla każdej ze stron o geometrii jednoosiowej, wykonany ze stopu kobaltowo-
chromowego

b) ELEMENT PISZCZELOWY – modularna części piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego

c) WKŁAD POLIETYLENOWY – z polietylenu III generacji poddany trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach, o 
geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego
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W tym 30% protez rewizyjnych na które składają się:

-moduł offsetowy - komplet 2 sztuk do uda i piszczeli w rozmiarach 2-8mm ze skokiem co 2 mm
-podkładki piszczelowe-komplet 2 sztuki w minimum 8 rozmiarach  i grubości 5 i 10mm 

-jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

f) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

g) Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze każde 2 kpl. Endoprotez.

-element udowy - anatomiczny prawy/lewy, w 8 rozmiarach o geometrii jednoosiowej z możliwością dokręcenia przedłużki oraz 
zamocowania bloczków dystalnych i tylnych

-element piszczelowy- modularny w 8 rozmiarach wykonany ze stopu CrCo z możliwością dokręcenia przedłużki oraz założenia 
nieruchomej wkładki polietylenowej
-wkładka polietylenowa- z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing),  w 8 rozmiarach w 
grubościach od 9-31mm 
-trzpień udowy- bezcementowy w minimum 2 rozmiarach 10 i 15cm i grubościach 10-23mm z możliwością przedłużenia o 2,5 i 5cm
-trzpień piszczelowy- bezcementowy w minimum 2 rozmiarach 10 i 15cm i grubościach 9-12mm mm z możliwością przedłużenia o 2,5 i 5cm

-podkładki udowe-komplet 4 sztuki, podkładki dystalne w minimum 8 rozmiarach  o grubości 5, 10 i 15mm dla strony bocznej i 
przyśrodkowej, podkładki tylne w minimum 8 rozmiarach i 2 grubościach 5 i 10 mm.
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 7

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO 

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

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

1 40

a) część udowa szt 1

szt 1
c) wkład szt 1

Wkład- polietylenowy ruchomy.
Opcjonalnie proteza przedziału bocznego kolana.

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Nazwa 
producenta/kraj

ENDOPROTEZA 
JEDNOPRZEDZIAŁ

OWA STAWU 
KOLANOWEGO 

kpl

b) płytka 
piszczelowa

Część udowa- wykonana ze stopu chromokobaltowego z bolcami kotwiczącymi. 
Płytka piszczelowa- gładka, wykonana ze stopu chromowokobaltowego z płetwą kotwiczącą
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 8

ENDOPROTEZY BARKU 

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

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

1 20

a) trzpień ramienny szt 1
b) panewka cementowa szt 1

szt 1
d) wkładka szt 1
e) główka ramienna szt 1

szt 1
g) wkład ramienny szt 1

szt 1

szt 1

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Nazwa 
producenta/kraj

ENDOPROTEZY 
BARKU 

kpl

c) panewka 
bezcementowa

f) miseczka 
ramienna/glenosfera

h) śruby gąbczaste i 
korowe
i) zestaw haków i 
podważek  
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System modularny  pozwalający na  użycie opcji  protezy połowiczej, całkowitej anatomicznej i odwróconej.
Przy ewentualnej rewizji  możliwość wymiany tylko niektórych elementów  endoprotezy.

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

a) TRZPIEŃ RAMIENNY- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy ok. 135º, możliwość zastosowania z 
cementem lub bez cementu, minimum cztery średnice i cztery długości trzpienia.

b) PANEWKA CEMENTOWA- Panewka cementowa w rozmiarach od ok 44 do ok 50 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu 
o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie.

c) PANEWKA BEZCEMENTOWA - w rozmiarach – od ok 44 do ok  50 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych lub 
korowych. 
d) WKŁADKA- polietylenowa w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej

e) GŁÓWKA RAMIENNA- wykonana z inoxu, symetryczna i niesymetryczna o średnicach od ok 40 do ok  50mm , w różnych wysokościach.
f) MISECZKA RAMIENNA/GLENOSFERA- o rozmiarze ok 36 i 39- mocowana do podstawy bezcementowej za pomocą śruby.

g) WKŁAD RAMIENNY-metal back Ø ok 36  i 39 mm, różnej wysokości - wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 
+metalowa podkładka,  wciskany do trzpienia.
h) ŚRUBY gąbczaste i korowe
i) Zestaw haków i podważek  niezbędnych do chirurgii barku.



Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 9

Cement kostny – prosty oraz mieszalniki do cementu

Nazwa materiału Ilość Nazwa producenta/kraj

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

1 70

2 240

3 150

4 20

5 150

6 10

Oba składniki cementu barwione. 
Możliwość dostarczenia cementu również bez antybiotyku.

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

Nazwa 
Handlowa

Cement kostny z 
antybiotykiem 2x40 g

kpl

Cement kostny z 
antybiotykiem 1x40 g

kpl

Cement kostny z 
antybiotykiem 1x20 g

kpl

Cement kostny z 2 
antybiotykami 1x40g

kpl

Mieszalniki do cementu 
„pistolet” 1 szt

kpl

Mieszalniki do cementu 
2 szt

kpl

RAZEM 
poz. 1-6

Cement kostny średniej lepkości z antybiotykiem (optymalnie gentamycyna) w opakowaniach po 20g, 40g i 2x40g cementu. 
Cement kostny z 2 antybiotykami (optymalnie gentamycyna i klindamycyna). 

Mieszalniko-strzykawki do podciśnieniowego mieszania cementu z możliwością oceny wizualnej próżni. 

Sprzęt do pulsacyjnego płukania: pistolet, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego 
bloku operacyjnego konektorami



Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

Cement musi posiadać możliwość mieszania bez wstępnego schładzania o krótkiej fazie oczekiwania i zoptymalizowanym czasie 
wiązania oraz z  optyczną kontrolą próżni 
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GRUPA 10

KOSZYK WSPIERAJACE PANEWKĘ 

Nazwa materiału Ilość Nazwa Handlowa Nazwa producenta/kraj

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

1 5

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Pełny nr 
katalogowy

KOSZYK 
WSPIERAJĄCY 
PANEWKĘ 
STAWU 
BIODROWEGO- 
KSZTAŁT 
ANATOMICZNY 
(PRAWY/LEWY)

kpl

Koszyk wspierający panewkę stawu biodrowego- kształt anatomiczny (prawy/lewy),tytanowy zintegrowany z 2 płytkami kostnymi z 
możliwością doginania lub odłamania, zakończony hakiem, otwory w kopule koszyka. Rozmiary koszyka od 48-72mm (skok co 4 mm). 
Śruby tytanowe do stabilizacji koszyka śr. 6,5mm dł 15-60mm (skok co 5mm). 
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GRUPA 11

ENDOPROTEAZA MODULARNA ŁOKCIA

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

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

1 5

szt 1

szt 1

c) trzpień łokciowy szt 1

szt 1

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Nazwa 
producenta/kraj

ENDOPROTEZ
A 
MODULARNA 
ŁOKCIA, 
ANATOMICZN
A (PRAWA I 
LEWA), Z 
MOŻLIWOŚCI
Ą 
IMPLANTACJI 
W WERSJI 
ZWIĄZANEJ 
LUB 
NIEZWIĄZANE
J

kpl

a) trzpień 
ramienny
b) implant 
stawowy 
ramienny

d) implant 
wiążący
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Endoproteza modularna łokcia, anatomiczna (prawa i lewa), z możliwością implantacji w wersji związanej lub niezwiązanej:

IMPLANT WIĄŻĄCY- element łączący implanty ramienny i łokciowy- w minimum 3 rozmiarach 

KOREK RAMIENNY- polietylenowy, blokujący jamę szpikowa

KOREK ŁOKCIOWY – polietylenowy, blokujący jamę szpikową
Możliwość zamówienia i implantacji protezy głowy kości promieniowej dostosowana do protezy łokcia.

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

TRZPIEŃ RAMIENNY-, cementowany, wykonany z CoCr w  minimum w 3 rozmiarach, z przednią flanszą antyrotacyjną, prawy i lewy

IMPLANT STAWOWY RAMIENNY- wymienny, wykonany z CoCr, modularny w minimum 3 rozmiarach wielkości z możliwością 
zastosowania offsetu

TRZPIEŃ ŁOKCIOWY- w minimum 3 rozmiarach wielkości i 2 długościach trzpienia, prawy i lewy, wymienny wkład polietylenowy w 
elemencie łokciowym

Możliwość zamówienia i implantacji protezy połowiczej anatomicznej na tym samym cementowanym elemencie ramiennym z ewentualną jej 
rozbudową na protezę całkowitą i całkowita związaną.
Możliwość zastosowania na specjalne zamówienie trzpieni długich rewizyjnych z przedłużoną przednią flanszą.
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GRUPA 12

ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

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

1 5

a) implant piszczelowy szt 1
b) implant skokowy szt 1
c) wkładka szt 1

WKŁADKA – polietylenowa, ruchoma, w minimum 4 rozmiarach wielkości wkładki  i 5 grubościach wkładu polietylenowego

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Nazwa 
producenta/kraj

ENDOPROTEZA 
STAWU 
SKOKOWEGO

kpl

IMPLANT PISZCZELOWY –bezcementowy, zbudowany ze stopów CrCo pokryty hydroksyapatytem od strony piszczeli, 2 płetwy 
blokujące zwiększające powierzchnię kontaktu z kością, minimum 4 rozmiary  

IMPLANT SKOKOWY – bezcementowy, zbudowany z CrCo, pokryty hydroksyapatytem od strony kości skokowej, 2 płetwy blokujące 
zwiększające powierzchnię kontaktu z kością, minimum 4 rozmiary  

Oba elementy z możliwością zamówienia w wersji pokrytej powłoką ceramiczna hypoalergiczna TiN.
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GRUPA 13

GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

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

1 15

2 25

3 10

4 5

Kształt anatomiczny, metalowe lub z alternatywą wyboru tytanowych, blokowane w części dalszej i bliższej minimum 2 wkrętami, wkręty blokujące 
samogwintujące. W skład kompletu wchodzą 4 wkręty blokujące

Lp. Jed.miary
Cena jednostkowa 

netto  za 1 kpl./1 szt
Stawka podatku VAT 

%
Wartość netto      

(kol4x5)
Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Nazwa 
producenta/kraj

Do kości 
udowej 
anatomiczne, 
stalowe 

kpl

Do kości 
piszczelowej, 
stalowe 

kpl

Do kości 
udowej, 
odkolanowe, 
tytanowe

kpl

Do kości 
udowej, 
krętarzowe 
(„gamma”, 
PFN), stalowe

kpl
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5 5

6 5

7 5

8 5

Do każdego typu gwoździa wymagane jest użyczenie na czas umowy oddzielne instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami.

PŁYTKI I WKRĘTY KOSTNE DO ZESPOLEŃ BIOLOGICZNYCH ODŁAMÓW KOSTNYCH

Do kości 
ramiennej 
wprowadzane 
od końca 
bliższego lub 
dalszego, 
tytanowe

kpl

Gwoździe 
udowe 
wprowadzone 
bocznie od 
szczytu 
krętarza, 

kpl

Gwoździe 
piszczelowe 
blokowane 
wielokierunkow
o, 
rekonstrukcyjn
e 

kpl

Gwoździe 
udowe 
rekonstrukcyjn
e blokowane 
wielokierunkow
o

kpl



grupa 13

Strona 27

9 30

10 5

11 5

Płytka prosta 
kompresyjna 
3,5 z 
ograniczonym 
kontaktem + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe)

kpl

Płytka prosta 
kompresyjna 
4,5/5mm z 
ograniczonym 
kontaktem + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe)

kpl

Płytka 
kompresyjna 
4,5/5mm z 
ograniczonym 
kontaktem, 
szeroka, 
wygięta 
anatomicznie 
do krzywizny 
kości udowej + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe) 

kpl
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12 5

13 15

14 5

Płytka 
rekonstrukcyjn
a do 
zespolenia 
miednicy pod 
wkręty 3,5 + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe)

kpl

Płytka 
rekonstrukcyjn
a 3,5 + wkręty 
kostne (2 
blokowane, 4 
korowe)

kpl

Płytka 
kształtowa 
blokowana do 
bliższego 
końca kości 
ramiennej + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe)

kpl



grupa 13

Strona 29

15 30

16 5

Płyty 
kształtowe 
dłoniowe do 
złamań nasady 
dalszej kości 
promieniowej z 
możliwością 
blokowania 
śrub + wkręty 
kostne (2 
blokowane, 4 
korowe). Płyty 
kształtowe 
grzbietowe, 
kolumnowe do 
zespoleń 
złamań końca 
dalszego kości 
promieniowej z 
możliwością 
blokowania 
śrub + wkręty 
kostne (2 
blokowane, 4 
korowe) 

kpl

Płytka 
kształtowa 
blokowana do 
bliższego 
końca kości 
udowej, Wersja 
prawa/lewa + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe)

kpl
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17 5

18 10

Płytka 
kształtowa 
blokowana do 
dalszej nasady 
kości udowej, 
zakładana od 
strony bocznej. 
Wersja 
prawa/lewa + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe)

kpl

Płytka 
kształtowa L, 
blokowana, do 
bliższej nasady 
kości 
piszczelowej, 
zakładana od 
strony bocznej 
dla wkrętów 
3,5 oraz płyty 
dla wkrętów 
4,5 i 5mm + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe). 
Wersja 
prawa/lewa

kpl
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19 5

20 10

Płytka 
kształtowa 
blokowana do 
bliższej nasady 
kości 
piszczelowej, 
zakładana od 
strony 
przyśrodkowej 
+ wkręty 
kostne (2 
blokowane, 4 
korowe). 
Wersja 
prawa/lewa

kpl

Płytka 
kształtowa 
blokowana do 
dalszej nasady 
kości 
piszczelowej, 
zakładana od 
strony 
przyśrodkowej 
+ wkręty 
kostne (2 
blokowane, 4 
korowe). 
Wersja 
prawa/lew

kpl
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21 5

22 5

23 5

24 30

Płytka 
kształtowa 
blokowana do 
dalszej nasady 
kości 
piszczelowej, 
zakładana od 
strony 
przednio-
bocznej + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe). 
Wersja 
prawa/lewa

kpl

Płytka kątowo 
blokowana do 
dalszej nasady 
kości 
piszczelowej 
Pilon krzyżowa 
+ wkręty 
kostne (2 
blokowane, 4 
korowe)

kpl

Płytka 
blokowana do 
kości piętowej 
+ wkręty 
kostne (2 
blokowane, 4 
korowe).  
Wersja 
prawa/lewa

kpl

Śruby 
samokompresu
jace typu 
Herberta

kpl
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25 15

26 5

27 5

28 5

Płytki do 
zespoleń kości 
śródręcza i 
śródstopia + 
wkręty kostne  
(2 blokowane, 
4 korowe)

kpl

Płytki do 
całkowitej 
artrodezy 
nadgarstka + 
wkręty kostne 
(2 blokowane 4 
korowe)

kpl

Płytki do 
częściowej 
artrodezy 
nadgarstka + 
wkręty kostne 
(2 blokowane 4 
korowe)

kpl

Płytki kątowo 
blokowane do 
zespoleń głowy 
i szyjki kości 
promieniowej + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe)

kpl
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29 5

30 10

31 10

32 10

Płytka kątowo 
blokowana do 
zespolenia 
wyrostka 
łokciowego + 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe)

kpl

Płytki kątowo-
blokowane do 
zespolenia 
złamania 
dalszego 
końca kości 
ramiennej 
nasadowe oraz 
przynasadowe  
+ wkręty 
kostne (2 
blokowane, 4 
korowe) 

kpl

Płytki LCP 
3,5mm T-
kształtne i T-
kształtne 
skośne+ 
wkręty kostne 
(2 blokowane, 
4 korowe)

kpl

Tytanowe pręty 
elastyczne do 
zespoleń 
śródszpikowyc
h

kpl
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33 5

34 10

35 5

Poz. 9

Poz. 10

Poz. 11

Płytki  kątowo-
blokowane do 
wprowadzenia 
śrub 
okołoprotezow
o ze śrubami 
łączącymi

kpl

Kable i piny 
mocujące kpl

Zestaw do 
stabilizacji 
kręgosłupa z 
dostępu 
tylnego

kpl

RAZEM poz. 
1 – 35

Płytka blokująco-kompresyjna, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i 
końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Płytki stalowe a na 
specjalne zamówienie wykonane z tytanu.

Płytka blokująco-kompresyjna, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 5 mm z gwintowaną główką i 
końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. Płytki stalowe a na 
specjalne zamówienie wykonane z tytanu.

Płytka blokująco-kompresyjna, podwójne otwory ustawione w 2 szeregach naprzemiennie, otwory w jednej części gwintowane 
pod śruby 5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod 
śruby korowe 4,5 mm, płytka wygięta anatomicznie do krzywizny kości udowej. Płytki stalowe a na specjalne zamówienie 
wykonane z tytanu.
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Poz. 12

Poz. 13

Poz. 14

Poz. 15

Poz. 16

Poz. 17

Płytka blokująco-kompresyjna, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i 
końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5. Płytka wygięta 
anatomicznie do krzywizny miednicy z bocznymi wcięciami między otworami dla śrub, ułatwiającymi doginanie i profilowanie 
płytki. Płytki stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu.

Płytka blokująco-kompresyjna, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i 
końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5. Płytka z bocznymi 
wcięciami, między otworami dla śrub, ułatwiającymi doginanie i profilowanie płytki, Płytki stalowe a na specjalne zamówienie 
wykonane z tytanu.

Płytka modelowana anatomicznie do bliższej nasady ramienia o zmniejszonej powierzchni kontaktu z okostną, blokująco-
kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej, z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami w części gwintowanymi, zapewniającymi 
zastosowanie standardowych śrub kompresyjnych z możliwością ustawienia kątowego oraz śrub mocujących z gwintem na 
łebku zapewniających blokowanie w płytce posiadającej gwintowaną część otworu. Płytki stalowe a na specjalne zamówienie 
wykonane z tytanu.

Płytka profilowana z otworami dla śrub kątowo-blokowanych oraz śrub korowych, ukształtowana do bliższej nasady kości 
promieniowej, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi 
albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe. Płytki profilowe dopasowane do kształtu nasady kości 
promieniowej od strony grzbietowej („kolumnowe”). Płytki stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu. Na specjalne 
zamówienie płytki z możliwością blokowania śrub pod zmiennym kątem.

Płytka profilowana ukształtowana do bliższego końca kości udowej, zakończona haczykowato oraz z zakończeniem gładkim. 
Otwory gwintowane pod śruby kaniulowane z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi i samogwintującymi w okolicy 
nasadowej. Możliwość zastosowania śrub z gładką główką służących do repozycji złamania „do płyty”. W części trzonowej 
otwory dla śrub w jednej części gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi albo 
samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe.  Płytki stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu.

Płytka profilowana ukształtowana do bocznego kłykcia dalszej nasady kości udowej, otwory gwintowane pod śruby z 
gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi lub samogwintującymi w okolicy nasadowej oraz  podwójne otwory w jednej 
części gwintowane pod śruby z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części 
gładkie pod śruby korowe. Płytki stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu.
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Poz. 18

Poz. 19

Poz. 19

Poz. 20

Poz. 21

Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do kłykcia bocznego bliższej nasady kości piszczelowej, 
podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi albo 
samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie 
ukształtowana do kłykcia bocznego bliższej nasady kości piszczelowej, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 
5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 
4,5 mm. Płytki stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu.

Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do kłykcia przyśrodkowego bliższej nasady kości 
piszczelowej, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami 
samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm..

Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do kłykcia przyśrodkowego bliższej nasady kości 
piszczelowej, podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami 
samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. Płytki stalowe a na specjalne 
zamówienie wykonane z tytanu

Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do powierzchni przyśrodkowej końca dalszego kości 
piszczelowej. Podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami 
samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Płytki stalowe a na specjalne 
zamówienie wykonane z tytanu

Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, anatomicznie ukształtowana do powierzchni przedniej końca dalszego kości 
piszczelowej. Podwójne otwory w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami 
samowiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Płytki stalowe a na specjalne 
zamówienie wykonane z tytanu
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Poz. 22

Poz. 23

Poz. 24

Poz. 25

Poz. 26

Poz. 27

Poz. 28

Płytka profilowana blokująco-kompresyjna, w kształcie krzyża do dalszej nasady kości piszczelowej, podwójne otwory w jednej 
części gwintowane  pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samowiercącymi  albo samogwintującymi, w drugiej 
części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Możliwość doginania i docinania końców płytki w okolicy nasady.  Płytki stalowe a na 
specjalne zamówienie wykonane z tytanu

Płytka do złamań kości piętowej z gwintowanymi otworami zarówno pod śruby z gwintowanym łepkiem o średnicy 3,5mm 
(wkręcane mono – lub bikortykalnie) jak i z możliwością użycia śrub korowych o średnicy 2,7 mm lub 3,5 mm. Płytka prawa i 
lewa, stalowa, elastyczna z systemem bezśrubowego mocowania do kości piętowej. Możliwość doginania i docinania. Płytki 
stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu. 

Śruby tytanowe z gwintem o różnym skoku w części dalszej i bliższej z zagłębiającą się główką. Możliwe średnice śruby 1,5mm, 
2,4mm, 3mm, 4,5mm. Śruby o średnicach 2,4mm, 3mm i 4,5mm kaniulowane z możliwością wkręcania po prowadzącym drucie 
K.  Na specjalne zamówienie wykonane ze stali.

Płytki różnokształtne: H, T, Y, proste, proste o ograniczonym kontakcie, kłykciowe. Możliwość zastosowania płytek dla śrub o 
średnicy: 1,3mm, 1,5mm, 2mm i 2,4mm. Płytki tytanowe a na specjalne zamówienie wykonane ze stali.

Płytki proste lub anatomicznie wygięte z otworami w jednej części dla śrub 3,5 w drugiej dla śrub 2,7mm. Otwory dla śrub 
kątowo-blokowanych oraz otwory kombinowane w jednej części gwintowane w drugiej gładkie pod śruby korowe. Płytki stalowe 
a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu.

Płytki okrągłe z otworami dla śrub ustawionymi koncentrycznie ( 6 lub 7 otworów), śruby korowe lub katowo-blokowane o 
zmiennym kącie blokowania śr 2,4mm. Płytki tytanowe a na specjalne zamówienie wykonane ze stali

Płytki anatomiczne, nasadowe do zespolenia bliższego odcinka kości promieniowej, uniwersalne lub anatomiczne (prawa/lewa), 
otwory dla wkrętów 2,4 i 2,7mm. Płytki stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu
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Poz. 29

Poz. 30

Poz. 31

Poz. 32 Tytanowe pręty elastyczne do zespoleń śródszpikowych o średnicach 1,5-4mm;

Poz. 33

Poz. 34 Kable do stabilizacji odłamów kostnych oraz piny łączące kable z płytami LCP 4,5/5.

Poz. 35

Płytka anatomiczna, nasadowa do zespolenia złamania bliższego odcinka kości łokciowej. Możliwość wprowadzenia śrub 
korowych i kątowo blokowanych śr. 3,5mm, Płytki stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu. Na specjalne 
zamówienie płytki z możliwością blokowania śrub pod zmiennym kątem.

Płytki anatomiczne nasadowe dla zespolenia złamań dostawowych i pozastawowych dalszego końca kości ramiennej. Płytki 
dostosowane do zespolenia kolumny przyśrodkowej lub bocznej anatomiczne (prawe/lewe). Możliwość wprowadzenia wkrętów 
korowych lub kątowo-blokowanych 3,5 oraz 2,7/2,4mm. Płytki stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu. Na 
specjalne zamówienie płytki z możliwością blokowania śrub pod zmiennym kątem.

Płytki do zespoleń końców stawowych, niskoprofilowe dla śrub kątowo blokowanych lub korowych 3,5mm w kształcie T z 
ramieniem pod kątem prostym lub skośnym anatomiczne (prawe/lewe). Płytki stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z 
tytanu

Płytki dla śrub kątowo-blokowanych z możliwością dokręcenia śrubami łączącymi do płyt LCP 4,5/5. Płytki dla wprowadzania 
śrub mijających trzpień protezy/zespolenie śródszpikowe. Płytki stalowe a na specjalne zamówienie wykonane z tytanu

Gwoździe Schantza tytanowe wprowadzane  transpedikularnie. Belki podłużne oraz cieńsze belki stabilizujące poprzeczne. 
Złączki łączące belki podłużne i groty Schntza z możliwością blokowania pod różnymi kątami oraz złączki łączące belki 
podłużne i poprzeczne. Implanty wykonane ze stopów tytanu.
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Do płytek i kabli wymagane jest użyczenie na czas umowy instrumentarium w raz z odpowiednimi kasetami.

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 14

Gwóźdź śródszpikowy do złamań bliższego odcinka kości ramiennej + 4 wkręty

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

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

1 szt 25

Do gwoździ wymagane jest użyczenie na czas umowy instrumentarium wraz z odpowiednimi kasetami.

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)

Nazwa 
producenta/kraj

Gwóźdź 
ramienny 
prosty do 
zastosowania 
w leczeniu 
złamań 
bliższych kości 
ramiennej o 
długości 150 
mm dostępny 
w 3 
średnicach: 
7,8,9 mm.  

Otwory na śruby gąbczaste o średnicy 4 mm i długim gwincie w części bliższej i dalszej dwie śruby czołowe i jedna śruba strzałkowa. 
W przypadku złamań przechodzących na trzpień możliwość wyboru gwoździ do długości 290 mm.

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 15

-śruby szyjkowe- w rozmiarach od 50-120 mm i skoku co 5mm 

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 70

ŚRUBO-PŁYTKI  - implanty do zespoleń złamań okołokretarzowych oraz złamań kłykciowych dalszego końca kości udowej

-płyty krętarzowe 135 stopni o ilości otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

-płyty kondylarne 95 stopni o ilości otworów: 4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
-śruby korowe samotnace 4,5mm o długości od ok. 14 mm do 110 mm o skoku co 2 mm

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

DHS –  A) PŁYTA 
PRZEZKRĘTARZO
WA  
B) ŚRUBA 
SZYJKOWA 
C) ŚRUBA 
KOROWA 4,5MM (4 
SZTUKI)
D) ŚRUBA 
KOMPRESYJNA

kpl
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2 10

a) śruby szyjkowe szt 1

szt 1
szt 1

szt 1

Zestaw niezbędnego instrumentarium wraz z tacami.

CDS - A) PŁYTA 
KŁYKCIOWA 
B) ŚRUBA 
SZYJKOWA
C) ŚRUBA 
KOROWA 
4,5MM (4 
SZTUKI) 
D) ŚRUBA 
KOMPRESYJNA

kpl 

RAZEM poz. 
1-2

b) płyty krętarzowe
c) płyty kondylarne

d) śruby korowe 
samotnące

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 16

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 100

2 szt 25

razem: SUMA poz. 1- 2

szt 1

szt
1

szt
1

szt 1
e) oczka na nici szt 1

szt 1

A

Systemy kotwiczące i stabilizujące

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

SYSTEMY 
KOTWICZĄCE  I 
STABILIZUJĄCE
KANIULE 
ARTROSKOPOWE

a) kotwica 
niewchłanialna

b) kotwica 
biowchłanialna – 
biowymiarowa

c) kotwica 
niewchłanailna z dwoma 
ramionami

d) kotwica 
niewchłanialna

f) kaniule artroskopowe

Kotwica niewchłaniana niewidoczna w badaniu rentgenowskim (PEEK) lub biowchłanialna –biowymienna wykonana z PLGA i 
osteokonduktywnego TCP 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 (dla kosci gąbczastej i korowej) 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
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B

C

D

E

F

Kotwica biowchłanialna-biowymienna z PLGA i osteokonduktywnego TCP do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3 mm x 10,8 mm; 
PULL OUT minimum 47 LBS. Kotwica w dwóch rodzajach: wbijana lub wkręcana posiadająca mostek przez który przewieszone są nici 
(mostek zapewnia niezakłócony i łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów). Wprowadzacz posiadający linie kosci. Do przygotowania tuneli 
stosowane wiertło i prowadniki. Dostępna z jedną lub dwiema nićmi o zwiększonej wytrzymałości z materiału wchłanialnego i niewchłanialnego. 

Kotwica niewchłanialna (tytanowa) z dwoma elastycznymi ramionami do napraw uszkodzonego obrąbka i mocowania oderwanych tkanek 
miekkich 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 zapewniającym implantacje do odpowiedniej głębokości. Wiertło o wymiarach 2,4mmx14,2mm również nie 
pozwalające na zbyt głębokie wiercenie. Dostępne z nićmi niewchłanialnymi oraz z nićmi o zwiększonej wytrzymałości z materiałów 
wchłanialnych i niewchłanialnych (minimum 55LBS wytrzymałości i przy połowicznym przecięciu lub na węźle 30LBS) lub podwójna nicią  w 
różnych kolorach.

Kotwica niewchłanialna (tytanowa) do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr - 5 mm i śr 
– 6,5 mm; PULL OUT 64 LBS i 86 LBS. 

Dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłucony i łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość 
wykonania szwu materacowego), z dwiema nićmi o wzmocnionej wytrzymałości, częściowo biowchłanialne. Wprowadzacz posiada linię kości i 
linię tkanek.

Kaniule artroskopowe transparentne z potrójnymi uszczelkami zmniejszającymi przeciekanie. Dostępność rozmiarów zapewniających 
wszechstronność dla oprzyrządowania artroskopowego (5,5mm; 7,0mm; 8,5mm x 55mm; 75mm; 90mm)
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G

Wymagane 
użyczenie  na czas 
umowy 
instrumentarium do 
chirurgii 
artoskopowej 
barku.

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 17

System do szycia łąkotek – 30 szt.

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 szt 30

Wymagane jest użyczenie na czas umowy instrumentarium niezbędne do szycia łąkotki.

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

System do 
szycia 
łąkotek

Jednorazowy bezwęzłowy system do szycia łąkotek metodą allinside. Implanty do rekonstrukcji łąkotek składające się z systemu 2 implantów, mocowanych 
na jednej igle, implanty niewchłanialne z materiału typu PEEK, składający się z 2 elementów blokujących od strony tylnej (torebki stawowej) oraz nici 
polietylenowej powlekanej z węzłem samodociskowym, grubość nici 2/0. W skład zestawu wchodzi jednorazowy aplikator oraz tuleja wprowadzająca. Opcje 
do wyboru:  zagięta do góry 12°, 27° oraz do dołu. 

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 18

Systemy kotwiczące i stabilizujące do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

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

1 40

Mocowanie piszczelowe: stabilizacja guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy 14mm lub 11mm.  

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Nazwa 
producenta/kraj

SYSTEMY 
KOTWICZĄCE I 
STABILIZUJĄCE DO 
REKONSTRUKCJI 
APARATU 
WIĘZADŁOWEGO 
KOLANA

kpl

System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia 
półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. System dający możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. 

Mocowanie udowe: stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx12mm(płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą 
poliestrową), lub opcjonalnie za pomocą podwójnej pętli poliestrowej fabrycznie związanej z płytką tytanową o wymiarach 
4mmx12mm umożliwiającej stabilizację przeszczepu po stronie udowej o długościach od 20mm do 50mm i skoku co 5mm. 

Możliwość zastosowania  biowchłanialnych śrub o średnicach od 7 do 11 mm i długościach od 20 do 35 mm  z trójfosforanem 
wapnia. Sterylny zestaw zawierający komplet nici służących do opracowania przeszczepu. 

System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL oraz techniki jedno lub 
dwupęczkowej.
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Wymagane użyczenie  na czas umowy instrumentarium.

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 19

ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 5

a) trzpień szt 1
b) głowa szt 1

Proteza w postaci monobloku w minimum 9 rozmiarach ( o różnych średnicach i wysokościach głowy)
 lub proteza modularna:

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

Endoproteza 
głowy kości 
promieniowej

kpl

TRZPIEŃ- cementowy (lub opcjonalnie bezcementowy) dostępność trzpienia rewizyjnego

GŁOWA- monopolarna lub bipolarna minimum w 9 rozmiarach ( o różnych średnicach i wysokościach głowy)

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 20

ENDOPROTEZA POŁOWICZA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 45

a) trzpień szt 1
b) głowa szt 1

szt 1

Proteza modularna składająca się z  elementów.

a

b

c KORKI DO JAMY SZPIKOWEJ

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

ENDOPROTEZ
A POŁOWICZA 

BIPOLARNA 
STAWU 

BIODROWEGO

kpl

c) korki do jamy 
szpikowej

TRZPIEŃ – Trzpień, prosty, modularny, bezkołnierzowy, metalowy cementowany (opcjonaolnie dodatkowo 
bezcementowy).  Trzpień w kształcie klina zwężający się dystalnie w płaszczyznach A/P M/L Trzpień dostępny w kilku 
rozmiarach z centralizerami

GŁOWA – okrągła lub eliptyczna, bipolarna o średnicy  zewnętrznej 38 do 60 mm, wykonana z metalu w minimum 3 
długościach szyjki

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 21

ADAPTERY  I GŁOWY REWIZYJNE ENDOPROTEZY  BIODRA

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 10

a) adaptery 10
b) głowy metalowe 10
c) głowy rewizyjne 10

Głowy metalowe – 28, 32, 36mm

Głowy rewizyjne ceramiczne- 28 i 32mm

Warunkiem jest wypożyczenie instrumentarium.

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

ADAPTERY  I 
GŁOWY 
REWIZYJNE 
ENDOPROTEZY  
BIODRA

kpl

kpl
kpl
kpl

Adaptery-kompatybilne ze stożkami 12/14, 14/16, Taper1, V40, 8/10, 10/12 PCA ABG, 14/16 offset, umożliwiającymi 
wydłużenie szyjki endoprotezy w granicach -3mm do 21 mm, a także zmianę kąta trzonowo-szyjkowego oraz zmianę 
antetorsji szyjki
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Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 22

PŁYTKI DO OSTEOTOMII PLUS PISZCZELI

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 10

a) płytka modularna szt 1
szt 1

c) 2 śruby korowe szt 1
d) 2 śruby gąbczaste szt 1

wymagane instrumentarium

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

PŁYTKI DO 
OSTEOTOMII PLUS 
PISZCZELI (płytka 2 
elementowa + 2 śruby 
korowe i 2 gąbczste)

kpl

b) płytka elementowa

Płytka modularna, dwuelementowa (implant górny i dolny), w całości wykonana z tytanu, pozwalająca na ustalenie kąta 
osteotomii z dystrakcją odłamów od 4 do 15 mm, regulacja zatrzaskowa, zabezpieczona ząbkami. Przy małym kącie 
osteotomii nie wymagająca zastosowania przeszczepów kostnych. Stabilizacja za pomocą śrub o różnych długościach 
dostosowanych do szerokości nasady piszczeli. Śruby gąbczaste, tytanowe średnicy 5,5, długość od 40 do 70mm, 
stopniowane co 5 mm. Śruby korowe, tytanowe średnicy 4,5, długość od 30 do 60 mm stopniowane co 2 mm.

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 23

SUBSTYTUTY KOŚCI

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 SUBSTYTUTY KOŚCI 25
a)  o objętości 30 cm3 szt 10
b) o objętości 15 cm3 szt 15

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

kpl

Syntetyczny substytut kostny o objętości 30 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu 
trójwapniowego – 10 szt

Syntetyczny substytut kostny o objętości 15 cm3 w postaci granulek o średnicy 1-4 mm składający się w 100% z beta-fosforanu 
trójwapniowego. -15 szt.

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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Nr Sprawy  ZP 6/2015 Załącznik nr 6 do SIWZ
Formularz asortymentowo- cenowy

GRUPA 24

SUBSTYTUTY KOŚCI Z ANTYBIOTYKIEM

Nazwa materiału Ilość Pełny nr katalogowy Nazwa Handlowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 25

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

Stawka podatku VAT 
%

Wartość netto      
(kol4x5)

Wartość podatku 
VAT ( kol 7x 6)

Wartość brutto    (kol 
7+8)

SUBSTYTUTY 
KOŚCI Z 
ANTYBIOTYKIEM

kpl

Resorbowalny  syntetyczny  materiał kościozastępczy zawierający gentamycynę w postaci drażetek w ilości  25 szt 
-5cm3

Podpisy osób uprawnionych   do 
reprezentowania Wykonawcy
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