
l.p.
Przedmiot zamówienia 

Jednostka 

miary
Ilość Cena jedn. netto Wartość netto  VAT

Wartość 

Podateku VAT
Wartość brutto

1. Komponent udowy KR, CR lub PS szt 30

2. Komponent piszczelowy szt 30

3.
Wkładka polietylenowa KR ( lewa, prawa ), 

CR lub PS
szt 30

4. Trzpień 20, 40 lub 60 mm szt 40

5.
Pegi do wersji PS

szt
40

Razem

MSS-TZP-ZPP-26-26/19                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1 do SIWZ i umowy

Formularz Cenowy

Część 1 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA PIERWOTNA STAWU KOLANOWEGO

Endoproteza całkowita anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z komponentu udowego, komponentu piszczelowego i  wkładki; w opcji 

komponent rzepki i trzpień przedłużający. System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. W skład kompletu 

wchodzi:                                                                                                                                                                                                                                        - część piszczelowa cementowana, 

wykonana ze stopu tytanu, w 10 rozmiarach, blokowana polietylenowym korkiem lub trzpieniem 20, 40, 60 mm,                                                                                                                                                                                                                                         

- część udowa anatomiczna (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji KR, CR i PS, cementowana,                                                                                                                                                                                                                         

- wkładki polietylenowe o grubościach: 10, 11, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji fiksowanej - KR, CR, PS ; w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio dla prawego i lewego komponentu udowego.  

Instrumentarium musi zawierać balanser dynamometryczny.                                                                                                                                                                                 

…...................................................., dnia ….........................



Część 2 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO

l.p.
Przedmiot zamówienia 

Jednostka 

miary
Ilość Cena jedn. netto Wartość netto  VAT

Wartość 

Podateku VAT
Wartość brutto

1. Komponent udowy szt 20

2. Komponent piszczelowy szt 20

3. Wkładka polietylenowa szt 20

Razem

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu, składająca się z trzech części: udowej, piszczelowej i wkładki stawowej. W skład 

kompletu wchodzi: 

- część piszczelowa anatomiczna (prawa, lewa) w 6 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu tytanu, cementowana

- część udowa anatomiczna  (prawa, lewa) po 7 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego,  cementowana

- wkładki polietylenowe o różnych grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14 mm, mocowane zatrzaskowo.

Endoproteza high flex - zgięcie minimum 155*. Instrumentarium dostosowane do technik małoinwazyjnych, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrzszpikowych. Opcjonalnie system musi mieć element 

piszczelowy typu All-Poly, anatomiczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach i w grubościach 8, 10, 12, 14 mm.

…............................................., dnia ….........................



Część 3  ENDOPROTEZA CAŁKOWITA PIERWOTNA I REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO zestaw lotny

l.p.

Przedmiot zamówienia 
Jednostka 

miary
Ilość Cena jedn. netto Wartość netto  VAT

Wartość 

Podatku VAT
Wartość brutto

1. Komponent udowy cementowany CR lub PS szt 1

2. Komponent piszczelowy cementowany szt 1

3. Wkładka polietylenowa szt 1

4.
Taca piszczelowa ALL-POLY

szt
1

5.
Komponent udowy bezcementowy

szt
1

A. PIERWOTNA

System endoprotezoplastyki kolana skałdający się z elementów pierwotnych, rewizyjnych oraz zawiasowych. Wymagane jedno instrumentarium, rozbudowywane 

odpowiednio do potrzeb.               

Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu lub bezcementowo. Składająca się z czterech części: udowej, 

piszczelowej, wkładki stawowej oraz części rzepkowej. System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych. 

Instrumentarium z możliwością mierzenia osi w części udowej i piszczelowej. System musi dawać opcjonalną możliwość zastosowania podkładek  oraz cementowanych przedłużek do 

części piszczelowej. Taca piszczelowa tytanowa w 6-ciu rozmiarach dla wersji fixed bearing oraz taca piszczelowa wykonana z CoCr dla kolana typu mobile bearing, wkładki 

polietylenowe w minimum 5-ciu wysokościach od 10 do 20 mm w wersji standardowej oraz pogłębionej, zarówno dla wersji mobile bearing, jak i fixed bearing. Element udowy 

prawy/lewy w minimum 6-ciu rozmiarach. Instrumentarium musi zawierać balanser dynamiczny.



6.
Komponent piszczelowy bezcementowy

szt
1

1. Komponent udowy cementowany szt 1

2. Komponent piszczelowy cementowany szt 1

3. Wkładka polietylenowa szt 1

4. Podkładka udowa szt 1

5. Bloczek piszczelowy szt 1

6. Offset szt 1

7.
Trzpień

szt
1

Razem

B. REWIZYJNA

Razem

Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. System musi dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu 

udowego - dystalne i przednie. Trzpienie tytanowe implantowane bez użycia cementu. System wyposażony w mimośrody (offsety) umożliwiające przesunięcie osi trzpienia wzgledem 

komponentu udowego w 6 kombinacjach oraz komponentu piszczelowego w 6 kombinacjach. Wkładka piszczelowa dodatkowo stabilizowana za pomocą trzpienia. W skład kompletu 

wchodzi:                                                                                                                                                                                                                                                - część udowa (lewa, 

prawa ) w 5 rozmiarach dla kazdej strony wykonana ze stopu chromo-kobaltowego  

- część piszczelowa w 5 rozmiarach wykonana ze stopu tytanu

- podkładka do elementu udowego wykonana ze stopu tytanu 7 i 12 mm

- wkładka polietylenowa o różnych grubościach od 10 mm do 20 mm

- bloczki do elementu udowego wykonane ze stopu tytanu 5 i 10 mm (w wersji dystalnej i przedniej)

- trzpień tytanowy bezcementowy 14-24 mm

- trzpienie cementowane udowe (90 i 150 mm) i piszczelowe (60 i 90 mm) wykonane ze stopu tytanu                                                                                                                                                                                                                                           

- mimośród wykonany ze stopu tytanu - 12 rozmiarów.



1. Komponent udowy cementowany szt 1

2. Komponent piszczelowy cementowany szt 1

3. Wkładka polietylenowa szt 1

4.
Podkładka udowa

szt
1

5. Bloczek piszczelowy szt 1

6. Offset szt 1

7. Trzpień szt 1

C. REWIZYJNA ZAWIASOWA

Razem

Część 3 Razem 

….........................................................., dnia …..............................



Część 4 ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO

%Vat Kwota

1 kpl 150

Wartość bruttoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość
Cena jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Podatek Vat

….............................................., dnia ….........................

Endoproteza cementowa stawu kolanowego

Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach, 

część piszczelowa tytanowa, uniwersalna w 10 rozmiarach, 

wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na 

ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie 

odpowiednio o grubości: 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 

mm oraz dodatkowo 20 mm i 23 mm.



Część 5 PROTEZA CEMONTOWA BIODRA

%Vat Kwota

1 szt. 1

Proteza cementowa biodra

Prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający centralizera, 

cementowy trzpień. Występuje w 9 podstawowych rozmiarach: 

7,5; 8,75; 10,0; 11,25; 12,5; 13,75; 15,0 i może być poszerzony 

o rozmiar 16.25; 17.5.

Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28 mm 

wykonana z polietylenu nowej generacji o podwyższonej 

gęstości, w rozmiarach od 47 mm do 61 mm ze skokiem co 2 

mm, wyposażona w dystansery wykonane z PMMA.

Cena jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Podatek Vat

Wartość brutto

…............................................................., dnia …...............................

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość



Część 6  ENDOPROTEZABEZCEMENTOWA STAWU  KOLANOWEGO

%Vat Kwota

1 szt. 1

Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość
Cena jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Podatek Vat

Wartość brutto

Lp.

Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego element 

udowy z chromokobaltu, anatomiczna piszczel tantalowa na 

stałe złączona z wkładką stawową.

…................................................................, dnia ….............................



Część 7 ENDOPROTEZA PRZYNASADOWA

%Vat Kwota

1 kpl. 35

Razem

Endoproteza przynasadowa                                                                                                                     

Trzpień krótki tytanowy o kształcie pozwalającym zachować 

naturalną anatomię. W części pokryty mikroutkaniem 

tytanowym (plasma). Kształt- zbieżność w trzech 

płaszczyznach o przekroju trapezoidalnym. Cztery wersje kąta 

szyjkowego: 140, 137, 129, 127 stopni. Dla każdej wersji kąta 

szyjkowego trzpień w 14 rozmiarach.

Tytanowa panewka w rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 36 

mm do 80 mm, skok co 2 mm .           Śruba panewkowa 

6,5mm.

Głowa o rozmiarze Ø 28 mm i 32 mm ceramiczna o 3 

długościach szyjki lub metalowa o 5 długościach.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość
Cena jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Podatek Vat
Wartość brutto

............................................................., dnia ….............................



Część 8 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA

%Vat Kwota

1 szt. 1

Endoproteza bezcementowa                                              

biodra składa się z bezkołnierzowego trzpienia Fiber Metal 

Taper występującego w 12 standardowych rozmiarach. Trzpień 

w kształcie klina w 1/3 bliższej jest pokryty okładziną 

tytanową, w części medialnej korudowany. Część dystalna 

polerowana i zwężona w celu uniknięcia odczuć bólowych u 

pacjenta. Proteza oferowana z głowami metalowymi o różnych 

średnicach z 5 długościami szyjki, oraz z głowami 

ceramicznymi o 3 długościach szyjki.

Tytanowa panewka w rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 36 

mm do 80 mm.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość
Cena jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Podatek Vat

Wartość brutto

…..............................................................., dnia …...............................



Część 9 ENDOPROTEZASTAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ BIPOLARNĄ

%Vat Kwota

1 kpl. 30

2 kpl. 20

Razem

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość
Cena jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Podatek Vat

Endoproteza stawu biodrowego z głową bipolarną 

(Trzpień bezcementowy)

Trzpień bezcementowy (w minimum 12 rozmiarach) w 

kształcie klina w 1/3 bliższej jest pokryty okładziną tytanową. 

Część dystalna polerowana i zwężona w celu uniknięcia odczuć 

bólowych u pacjenta. Głowa wew. o średnicy 28 mm. Głowa 

zew. o średnicy od 44 mm do 72 mm.

Wartość brutto

…................................................................., dnia …........................

Endoproteza stawu biodrowego z głową bipolarną 

(Trzpień cementowy)

Prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający centralizera, 

cementowy trzpień. Występuje w 9 podstawowych rozmiarach:

7,5; 8,75; 10,0; 11,25; 12,5; 13,75; 15,0 i może być poszerzony 

o rozmiar 16,25; 17,5. Głowa wew. o średnicy 28 mm. Głowa 

zew. o średnicy od 44 mm do 72 mm.



Część 10 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ CERAMICZNĄ

%Vat Kwota

kpl. 1

szt. 1

szt. 1

Razem

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z głową 

ceramiczną typu BIG

Trzpień bezcementowy.

Składa się z bezkołnierzowego trzpienia Fiber Metal Taper 

występującego w 12 standardowych rozmiarach. Trzpień w 

kształcie klina w 1/3 bliższej jest pokryty okładziną tytanową, 

w części medialnej korudowany. Część dystalna polerowana i 

zwężona w celu uniknięcia odczuć bólowych u pacjenta. 

Panewka z wkładem ceramicznym i głową ceramiczną.

Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, 

porowata, pokryta plazmą tytanową ułatwiającą pierwotne 

ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka o 

zewnętrznej średnicy od 42 mm do 66 mm ze skokiem co 2 

mm. Wypełniona fabrycznie ceramicznym wkładem.

….........................................................., dnia …..............................

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość
Cena jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

Podatek Vat

Wartość brutto

1



Część  11 MODULARNY TRZPIEŃ REWIZYJNY

%Vat Kwota

1 op. 157

2 szt. 3

3 kpl. 20

4 kpl. 31

Razem

Wartość 

netto
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

Cena jednostkowa 

netto

Systemy oczyszczania ran Pulsavac

- jednocześnie działające ssanie i przepłukiwanie

- dwa programy pracy: płukanie tkanek miękkich oraz płukanie 

kości,

- manualny mechanizm zmiany pracy tkanki/kość w obudowie 

pistoletu Pulsavac-ka,

- własny akumulatorowy (nie bateryjny) mechanizm zasilania,

- urządzenie jednorazowego użytku.

….............................................................., dnia …..............................

Podatek Vat

Wartość brutto

Cement z gentamycyną (1op. / 2 x 40g.)

Modularny trzpień rewizyjny złożony z części krętarzowej i 

dystalnej. Wykonany ze stopu tytanu. Część krętarzowa w 

dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55 mm 

do 105 mm ze skokiem co 10 mm- wyposażona w otwór po 

stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji 

w zakresie +/- 40 stopni. Część dystalna w dwóch wersjach- 

prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 mm do 28 mm (ze 

skokiem co 2 mm) i długościach 120 mm, 140 mm, 200 mm i 

260 mm. Obie części łączone ze sobą za pomocą konusa stopu 

CoCr.Z

Mieszalnik do cementu typu Easymix

System próżniowego mieszania cementu o pojemności do 80 g 

rozrobionego cementu. System kompatybilny z systemem 

"stazy Zimmer ATS3000".



Część 12 ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA I REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO

%Vat Kwota

1 szt. 2

2 kpl. 4

część udowa szt. 1

część 

piszczelowa
szt. 1

wkładka szt. 1

przedłużka szt. 1

. Razem -

Wartość 

netto

Podatek Vat
Wartość brutto

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego

Komponenty udowy i piszcelowy wykonany ze stopu 

kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w minimum 3 

rozmiarach . Kmponent piszczelowy w minimum 6 

rozmiarach. Wkładaka wykonana z polietyleny z wiazaniami 

krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu 

obojętnego). wkładka nie wiazana z komponentem 

piszczelowym, ruchomym, w minimum 7 grubościach  (od 3 

do 9 mm co 1mm) i 5 wielkościach, o profilu przystosowanym 

do przedziału przyśrodkowego oraz opcjonalnie do przedziału 

bocznego

Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

Komplet zawiera:

- element udowy z zachowaniem i bez 

zachowania więzadeł, możliwość założenia 

trzpienia prostego i offsetowego oraz 

metalowych podkładek do części dalszej, 

przedniej i tylne - element polietylenowy dla 

protezy z zachowaniem i bez zachowania 

więzadeł,

- element piszczelowy z możliwością założenia 

trzpieni prostych i offsetowych oraz 

zastosowania klinów i podkładek o różnej 

wielkości, grubości i kącie,

- podkładki i kliny muszą być mocowane za 

pomocą śrub do elementów endoprotezy, oraz 

muszą być pokryte substancją zwiekszającą 

siłę wiązania cementu, trzpienie- mocowanie 

na stożku śrubami,

- przedłużka.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość
Cena jednostkowa 

netto

…................................................................, dnia ….............................



Część  13 SYSTEM REWIZYJNY DO PANEWKI STAWU BIODROWEGO

%Vat Kwota

1 szt. 2

2 szt. 2

3 szt. 2

4 szt. 2

5 szt. 2

6 szt. 2

7 szt. 2

8 szt. 2

9 szt. 10

Razem

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m.

Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki skośny 

(lewy / prawy).

Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki (54 mm, 

58mm).

Podkładka klinowa (5°, 10°, 15°).

Półkolisty element rekonstrukcyjny.

Śruba. Średnica 6,5 mm; długość 20 mm - 60mm.

Podatek Vat

Wartość brutto

Koszyk rekonstrukcyjny

Panewka trabecular Metal Multi-Hole

Panewka rewizyjna, sferyczna typu press-fit, wykonana z 

tantalu. Porowatość powierzchni panewki wynosi 75-80% 

przepuszczalność zbliżona do przepuszczalności kości. Zakres 

rozmiarów czaszy rewizyjnej od 48-80mm ze skokiem co 2 

mm. Elementy uzupełniające ubytki stropu wykonane w całości 

z tantalu.

Wkładka PE.

Łata do dna panewki (średnice 26 mm, 32 mm, 38mm).

Ilość
Cena jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

…..........................................................., dnia …..............................



Część 14 ENDOPROTEZA BEZCEMETOWA  STAWU BIODROWEGO PIERWOTNA

VAT % Wartość VAT

1
kpl. 139

Trzpień szt. 1

Głowa szt. 1

Wkładka szt. 1

Panewki szt. 1

Zatyczki szt. 1

Śruby 

tytanowe

szt. 1

2 szt. 9

3

szt. 4

4
szt. 1

5
szt. 1

Razem

Trzpień uniwersalny , morfometryczny,  

tytanowy, w kształcie klina, dostępny w dwóch 

kątach szyjkowo-trzonowych 127º i 132º . 

Napylany hydroksyapatytem w części 

proksymalnej na porowatym tytanie. Trzpień 

wzrasta w płasczyźnie bocznej i przyśrodkowej 

Szyjka wzrasta wraz z wielkością trzpienia ; 

zmienny offset. min. 12 rozmiarów dla każdej 

opcji kąta szyjkowo-trzonowego. Stożek 

11.3/12.5 mm  . Głowa metalowa 22.2, 28, 

32,36 mm z min. 3 długościami szyjki.                                                                                                                                                                                                                                                               

Wkładka polietylenowa III generacji  

bezokapowa oraz z 10-stopniowym okapem.                                                                                                                                                                                                                        

Panewki sferyczne, hemisferyczne 

bezcementowe,tytanowe, pokryte 

hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy 

zewnętrznej       od 46 do 64mm ( skok co 

2mm) w trzech  opcjach:                           

Panewka pełna typu press-fit , panewka typu 

press-fit z otworami z możliwością dodatkowej 

stabilizacji za pomoca śrub                          

Głowa ceramiczna 28,32,36 mm

Wkładka antyluksacyjna typu bipolar, związana do 

panewki bezcementowej, do głowy 22.2, 28mm 

zatrzaskiwanej wewnątrz panewki

Wkładka CoCr liner min. 36-58 mm kompatybilna z 

panewką press-fit, otworową i bezotwotworową

Wkładki ruchome  z polietylenu III generacji do linerów  

CoCr

Lp.

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego pierwotna

Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Wartość brutto
Cena jednostkowa 

netto

Wartość 

netto

….................................................., dnia …....................



Część 15 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO,BERZCEMENTOWA

%VAT Wartość VAT

1
Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego, 

bezcementowa
szt. 1

2

Trzpień prosty tytanowy w kształcie 

stożkowym; 2 stopnie, mocowany press-fitowo 

w części diaphysialnej kanału kości udowej w 

co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 

grubościach. Stożek typu 11.3/12.5 mm część 

proksymalna wykonana ze stopu tytanowego 

pokryta porowata okładziną tytanową i 

napylona hydroksyapatytem, w co najmniej 4 

długościach ze zmiennym off-setem, w co 

najmniej 7 grubościach. Część proksymalna 

łączona z częścią dystalną za pomocą śruby

szt. 1

3

Głowa metalowa  28, 32, 36mm mmm w min. 

3 długościach szyjki do stożka typu  11.3/12.5 

mm w co najmniej trzech długościach szyjki

szt. 1

4

Anatomiczna , hemisferyczna Panewka   

rewizyjna wielootworowa , prawa, lewa od 54 

do 80 mm z nadbudową , z możliwością 

mocowania śrub pod kątem  oraz przesuniętym 

centrum rotacji . Struktura trójwymiarowa z 

czystego tytanu pozwalająca na biointegrację.

szt. 1

Wartość bruttoIlość Cena jednostkowa netto Wartość nettoLp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m.



5

System panewkowych implantów rewizyjnych 

do uzupełnienia ubytków kostnych w obrębie 

panewki stawu biodrowego. Sysem 

umożliwiający zastosowanie zarówno z 

panewką bezcementową jak i z implantami 

cementowymi. Implanty systemu wykonane z 

czystego tytanu , w pełni biokompatybilne z 

tknką kości ludzkiej o budowie przestrzennej 

umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w 

implant. Implanty w 18 rozmiarach i 3 

wielkościach. Implanty augmentów 

wyposażone w otwory pod druty Kirschnera o 

Ø 1,6mm do 2,0mm i otwory pod śruby 

tytanowe do stabilizacji augmentów.

szt. 1

Razem

…............................................................, dnia ….............................



Część 16  SYSTEM NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI ZŁAMAŃ OKOŁOKRĘTARZOWYCH

% Wartość VAT

1 Płytki krętarzowe średnie i duże szt. 3

2 Siatka rewizyjna panewkowa 4-ramienna mała szt. 1

3 Siatka rewizyjna panewkowa 6-ramienna duża szt. 1

4 Siatka rewizyjna panewkowa 6-ramienna mała szt. 1

5 Siatka rewizyjna udowa prosta szt. 1

6 Siatka rewizyjna udowo-krętarzowa szt. 1

7
Sterylna linka typu  Dall-Miles 2.0 mm,sterylna 

( z zaciskiem i oliwką ) szt. 45

8
Śruby o śr. 3, 5 mm, dł. 10-35mm do siatek 

rewizyjnych szt. 3

9 Śruby o śr. 6,5mm, dŁ. 16-25mm szt. 2

Razem

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto

Podatek VAT

Wartość brutto

…..........................................................., dnia ….............................



Część 17 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO W WERSJI BEZCEMENTOWEJ I CEMENTOWEJ-TYPU POLSRAM Lotne zestaw

VAT Wartość VAT

1

Trzpień -bezcementowy tytanowy , stożkowaty 

w dwóch płaszczyznach , powierzchnia o 

strukturze poprzecznych w części proxymalnej 

i podłużnych w części dystalnej rowków 

zapobiegających zapadaniu się trzpienia i  

zwiększających stabilność antyrotacyjną, 

pokryty porowatym tytanem i 

hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią 

proxymalną zwiększającą stabilność 

antyrotacyjną , w co najmniej 9 rozmiarach z 

kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 

rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o 

wartośći 126 stopni. Konus 12/14 skrócony

20

Trzpień przynasadowy, bezcementowy, 

tytanowy, kształt trójstożkowy, napylony 

czystym tytanem oraz dodatkowo pokryty 

homogeniczną warstwą BONITu,

o stożku 12/14, dostępny w 10 rozmiarach. 

Dystalny koniec protezy oraz szyjka trzpienia 

gładko polerowana. 

2. 20

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Cena 

jednstkowa 

netto 

Wartość netto Wartość bruttoJ.m



3.

Panewka bezcementowa, półsferyczna, 

tytanowa typu press-fit pokryta porowatym 

tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita 

lub z otworami do dodatkowego mocowania 

wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach 

zewnętrznych od min. 40 do min 68 mm. 

Panewka wewnątrz gładko polerowana z 

możliwością zastosowania artykulacji 

polietylenowej i ceramicznej. Dostępne 

zaślepki do zamknięcia otworu szczytowego 

panewki

40

4.

Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o 

zwiększonej twardości, przystosowana do głów 

o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji 

standard oraz z 20 stopniową nadbudową 

antyluksacyjną.

40

5.

Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32 lub 

36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 

długościach

30

6.
Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji  

panewki
80

7.

Metalowe głowy wykonane ze stopu metalu 

(cyrkon/niob) o zewnętrznej warstwie 

przekształconej w ceramikę, o średnicach 28, 

32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w 

minimum 5 długościach

10

8. Zestaw do płukania pola operacyjnego  100

9. Ostrza do napędu 10

Razem 

…............................................................, dnia …............................



Część 18

 Kable o średnicy 2 mm i długości min 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zacisków wielokrotnego mocowania pozwalający na umocowanie naprężonego kabla.

Płyty ze stopu CoCr lub tytanowe z otworami do przeprowadzenia kabli. Płyty w wersji standardowej – proste o długości: 150, 200 i 250 mm oraz płyty umożliwiające zespolenie 

złamań okołokrętaerzowych o długości od 75 mmdo 265 mm

Lp. Nazwa J.m

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto VAT Wartość VAT Wartość butto

1 Kabel CoCr o średnicy  2.0mm bez zacisku 1

2 Kabel CoCr o średnicy  2.0mm z zaciskiem 1

3 Płyta krętarzowa 75mm lub 85mm (na 3 kable) 1

4 Płyta krętarzowa 115mm lub 125 (na 5 kabli) 1

5 Płyta krętarzowa 185mm lub 195 (na 8 kabli) 1

6
Płyta krętarzowa 255mm i 265mm (na 11 

kabli)
1

7 Płyta tytanowa prosta 150mm 1

8 Płyta tytanowa prosta 200mm 1

9 Płyta tytanowa prosta 250mm 1

Razem

…................................................................., dnia …...........................



Część 19 KOSZYK REWIZYJNY Z MINIMUM TRZEMA WĄSAMI- typu Countour

Lp. Nazwa J.m

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto VAT Wartość VAT Wartość butto

1 Panewka rewizyjna z minimum trzema wąsami 1

2 Śruby różnej długości 1

Razem

…........................................................................, dnia …..................



Część 20 PIERWOTNA ,ANATOMICZNA CEMENTOWA ENDOPROTEZA  STAWU KOLANOWEGO -TYPU JOURNEY II CBS

Lp. Nazwa J.m

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto VAT Wartość VAT Wartość butto

1

Część udowa anatomiczna -  prawa / lewa, 

dostępna w 10 rozmiarach dla każdej ze stron, 

w wersji z  usunięciem więzadła PCL, 

wykonana ze stopu CoCr.

35

2

Część udowa anatomiczna -  prawa / lewa, 

dostępna w 10 rozmiarach dla każdej ze stron, 

z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, 

wykonana ze stopu ZrNb.

5

Wkładka polietylenowa anatomiczna – prawa / 

lewa, część przyśrodkowa wkładki o 

tyłopochyleniu 0º, część zewnętrzna wkładki o 

tyłopochyleniu w wersji CR 5º, w wersji BCS 

4º, wkładki o grubości:

*w wersji z zachowaniem PCL (CR), 

odpowiednio 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm,

*do tylnej stabilizacji (BCS), odpowiednio 9, 

10, 11, 12, 13, 15, 18 i 21 mm.

4

Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna -  

prawa / lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla 

każdej ze stron, gładko polerowana z 

mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki 

polietylenowej.

40

5 Rzepka polietylenowa w czterech rozmiarach. 5

Razem

3 40

….............................................................., dnia …..............................



Część 21 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWA REWIZYJNA -TYPU LEGION

Lp. Nazwa J.m

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto VAT Wartość VAT Wartość butto

1

Część udowa anatomiczna - prawa/lewa, w 

wersji z wycięciem tylnego więzadła 

krzyżowego i tylną stabilizacją lub 

półzwiązana; wykonana ze stopu CoCr, 

dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. 

1

2

Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w 

wersji z wycięciem tylnego więzadła 

krzyżowego i tylną stabilizacją lub 

półzwiązana; wykonana ze stopu ZrNb dla 

uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 

rozmiarach dla każdej ze stron.

1

3

Część piszczelowa anatomiczna - lewa, prawa, 

zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny 

plateau piszczelowego, tytanowa, gładko 

polerowana dla zmniejszenia zużycia i 

wydzielania do organizmu polietylenu, z 

mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki 

polietylenowej, mocowanie podkładek 

śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej 

ze stron.

1



4

Wkładka polietylenowa - z tylną stabilizacją 

lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach 

odpowiednio 9, 11, 13 ,15, 18, 21, 25 i 30 mm. 

Sterylizowana w Eto.

1

5
Trzpień udowy lub piszczelowy - tytanowy o 

długości 120 lub 160 mm.
1

6
Trzpień udowy lub piszczelow - tytytanowy o 

długości 220 mm.
1

7

Trzpień offsetowy - zmieniający oś trzpienia 

lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm i 6 

mm), tytanowy

1

8

Podkładki udowe - tytanowe, dystalne, tylne i 

łączone "L", mocowane do komponentu 

udowego za pomocą śruby

1

9

Podkładki piszczelowe - tytanowe proste lub 

klinowe, mocowane do komponentu 

piszczelowego za pomocą śrub

1

10 Śruba do mocowania podkładek. 1

Razem

…...................................................., dnia …..................................



 Część 22 KOLANO JEDNOPRZEDZIAŁOWE

Lp. JOURNEY UNI (kolano połowicze) J.m

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto VAT Wartość VAT Wartość butto

1

Wkładka polietylenowa: w 3 rozmiarach o 

grubościach 8mm, 9mm, 10mm  i 11mm dla 

każdego z nich.

20

3

Część udowa*: ZrNb dostępna w 7 (od 1 do 

7) rozmiarach, z  dwoma płetwami 

antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym 

kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie 

A/P 10°. Kształt strzałkowy z anatomicznym 

skosem części przedniej zapewniający lepszy 

tor rzepki

20

Razem

2

Część piszczelowa: taca piszczelowa 

asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w 

całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach 

(od 1 do 6). Wkładka polietylenowa modularna 

o grubościach  8,9,10,11mm, sterylizowana w 

EtO

20

…................................................................, dnia ….............................



l.p. Przedmiot zamówienia J.m Ilość Cena jedn. netto Wartość netto  VAT Wartość VAT Wartość brutto

1. Trzpień szt 10

2. Element proksymalny    szt 10

3. Głowa CoCrMo lub Ti6Al4V szt 10

4. Adaptor szt 10

5. Panewka bezcementowa szt 10

6. Wkładka panewkowa PE szt 10

7. Śruby (po 2 sztuki do panewki) szt 10

8. Wkładka do body odwróconego PE szt 10

9.
Wkładka do body odwróconego metalowa lub 

ceramiczna 
szt 10

10.
Wkładka do body odwróconego metalowa lub 

ceramiczna lateralizowana 
szt 10

11. Glenosfery 40 i 44 mm szt 10

12. Łącznik do glenosfery 40 i 44 mm szt 10

13. Glenosfery 36 mm szt 10

14.
Przedłużenie elem. proksymalnego 

odwróconego 
szt 10

Razem

Część 23 ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO PIERWOTNA

…..........................................., dnia ….........................

Endoproteza stawu łopatkowo-ramiennego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego.                                                                                                                                                                                                                                                         

Trzpienie bezcementowe (14-24 mm) o długości 80 mm oraz trzpienie mini (11-13 mm) o długości 60 mm. Element proksymalny w opcji: z otworami (trauma - 3 rozmiary); z wzdłużnymi płetwami 

(anatomia); odwrócony (w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z możliwością przedłużenia +9 mm. Głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54 

mm. Adaptory do głów w opcji standard/long, neutralne/ecentryczne (8 opcji). Glenosfery 36 mm chromo-kobaltowe lub tytanowe w 4 opcjach (standard, mały – neutralne i centryczne) oraz 

glenosfery polietylenowe w rozmiarach 40 i 44 mm bądź glenosfery korekcyjne. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA. Wkładka 

polietylenowa do panewki w 4 opcjach. Wkładki do body odwróconego: polietylenowe 36 mm (6 opcji) oraz metalowe 40/44 mm (10 opcji) bądź ceramiczne 44 mm.



Część 1 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA PIERWOTNA STAWU KOLANOWEGO











































            













Część 23 ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO PIERWOTNA


