
Nr Sprawy  ZP 35/2013 Załącznik nr 5 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

Proteza modularna  całkowita składająca się z elementów.

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

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

ENDOPROTEZA 
CEMENTOWA 
STAWU 
BIODROWEGO 

kpl

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 35/2013 Załącznik nr 5 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

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

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

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

ENDOPROTEZA 
BEZCEMENTOWA 

STAWU 
BIODROWEGO  

kpl

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.

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 

d)      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 35/2013 Załącznik nr 5 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

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

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

ENDOPROTEZA 
KRÓTKOTRZPIE
NIOWA 
BEZCEMENTOW
A STAWU 
BIODROWEGO

kpl

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 4

Nr Sprawy  ZP 35/2013 Załącznik nr 5 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

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

d) WKŁAD – polietylenowy i ceramiczny

50% protez w opcji ceramika-ceramika.

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

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

ENDOPROTEZA 
KRÓTKOTRZPIENIOWA 
BEZCEMENTOWA STAWU 
BIODROWEGO

kpl

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.

e) Dostępność instrumentarium małoinwazyjnego.



grupa 5

Strona 5

Nr Sprawy  ZP 35/2013 Załącznik nr 5 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

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

d) ZESTAW DO PULSACYJNEGO PŁUKANIA
e) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

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

ENDOPROTE
ZA 
CAŁKOWITA 
CEMENOWA 
STAWU 
KOLANOWE
GO 

kpl

Endoproteza modularna, małoinwazyjna, kłykciowa, spełniająca również kryteria endoprotezy rewizyjnej.

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.



grupa 6

Strona 6

Nr Sprawy  ZP 35/2013 Załącznik nr 5 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

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

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

Lp. Jed.miar
y

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

ENDOPROTEZA 
CAŁKOWITA 

CEMENOWA STAWU 
KOLANOWEGO 
„jednoosiowa” 

kpl

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

f) Wypożyczenie na czas umowy systemu napędów – piła + wiertarka
g) Dostarczenie ostrzy do pił: 1 ostrze każde 2 kpl. Endoprotez.



grupa 7

Strona 7

Nr Sprawy  ZP 35/2013 Załącznik nr 5 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 30

Podpisy osób uprawnionych   do reprezentowania Wykonawcy

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

ENDOPROTEZA 
JEDNOPRZEDZIA
ŁOWA STAWU 

KOLANOWEGO 

kpl

Część udowa wykonana ze stopu chromokobaltowego z bolcami kotwiczącymi. Płytka piszczelowa gładka, wykonana ze stopu j.w. z płetwą kotwiczącą, wkład 
polietylenowy ruchomy.



grupa 8

Strona 8

Nr Sprawy  ZP 35/2013 Załącznik nr 5 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

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

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

ENDOPROTEZY BARKU 
kpl

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 ub 
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 35/2013 Załącznik nr 5 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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