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Nazwa artykułu – Endoprotezy Totalne bez- i cementowe

jm ilość cena jedn. 

Netto

% 

VAT

cena jedn. 

Brutto

wartość 

netto

wartość 

brutto

Nr katalogowy /  nazwa 

producenta

1. Trzpień bezcementowy ze stopu tytanowego w min. 10 rozmiarach z off-

setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia, bezkołnierzowy z

obustronnymi łukami i płetwą derotacyjną , na 1/3 długości pokryty plazmą

tytanową, kąt szyjkowo trzonowy 135 stopni oraz 128 stopni, eurostożek

12/14.

szt 40

2. Trzpień cementowy ze stopu chromowo-kobaltowego, w min. 5 rozmiarach z

lateralizacją (off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia),

bezkołniezowy, wygięty ze skrzydełkami derotacyjnymi, kąt szyjkowo-

trzonowy 135 stopni oraz 128 stopni, eurostożek 12/14.

szt 10

3. Panewka hemisferyczna tytanowa press-fit pokryta plazmą tytanową,

bezotworowa lub zamiennie panewka hmisferyczna press-fit z napylaną

plazmą tytanową z 3 otworami do kotwiczenia, średnica zewnętrzna panewki

od 44 do 68 mm, ze skokiem, co 2 mm oraz panewka hemisferyczna

tytanowa wkręcana z gwintem na całej wielkości od 44 do 68 cm

szt 40

4.  Główka ceramiczna w 4 rozmiarach (S, M, L,XL) Ø 32 mm szt 10

5. Wkład ceramiczny biolox delta, kompatybilny z panewkami press-fit i

wkręcanymi do głów 28 i 32 mm
szt 10

6. Wkład politylenowy symetryczny, asymetryczny kompatybilny z panewkami 

press-fit i wkręcanymi do głów 28 i 32 mm
szt. 30

7. Wkład politylenowy z witaminą E symetryczny, asymetryczny kompatybilny z 

panewkami press-fit i wkręcanymi do głów 28 i 32 mm szt. 10

8. Główka metalowa Ø 28 i 32 mm w min. 5 długościach szyjki (S, M, L, XL,

XXL)
szt 40

Dodatek nr 2 do SIWZ SPZOZ 1 IMP 2018

GRUPA IA - Wykonawca dostarczy kompletne instrumentarium umieszczone w kontenerach do sterylizacji, niezbędne do implantacji dostarczonych protez. Instrumentarium to zostanie dostarczone 

wraz z pierwszą dostawą protez i będzie przechowywane w siedzibie Zamawiającego przez okres trwania umowy. W skład systemu musi wchodzić nowoczesne modularne instrumentarium 

pozwalające na precyzyjne i proste dokonanie implantacji endoprotez cementowych i bezcementowych jednym instrumentarium. Raszpla powinny opracowywać jamę szpikową  pod właściwy rozmiar 

trzpienia oraz ponadto musi być jednocześnie przymiarem endoprotezy co w połączeniu z główką próbną pozwali dobrać właściwy rozmiar implantów i ułatwić dalszy zabieg. Frezy panewkowe 

bezwzględnie muszą być kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem motorowym Aesculap lub Synthes. Wykonawca w pierwszej dostawie dostarczy nieodpłatnie  dwa komplety 

endoprotez. Wykonawca uzupełni zużyte elementy odpłatnie do pełnego kompletu, pozostałe elementy endoprotezy pozostaną w użyczeniu u Zamawiającego. Bezpłatne udostępnienie kompletnego 

instrumentarium na czas obowiązywania umowy. Wymiana zestawu frezów panewkowych po 25 – 30 użyciach . Wykonawca zapewni szkolenie  zespołu z możliwością asystowania  – minimum 4 

osoby. W ostatniej kolumnie tabeli należy wymienić WSZYSTKIE numery katalogowe z zakresu danego asortymentu. 
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9. Panewka polietylenowa cemntowana z 2 metalowymi pierścieniami do

orientacji przestrzennej RTG w rozmiarze 42-62 mm zamiennie panewka

głboka politylenowa cementowa z 2 metalowymi pierścieniami do orientacji

przestrzennej RTG

szt 10

10. Nakładany centralizer krzyżakowy w  rozmiarach zgodny z rozmiarem 

trzpienia.
szt 10

11. Korek kaniulowany wchłanialny, z mieszaniny żelatynowo-glicerynowo-

wodnej w min. 5 rozmiarach zgodny z rozmiarem trzpienia szt 10

12. Cement kostny zamkniety próżniowo w strzykace-aplikatorze - opakowanie 

40-60g
szt 10

13. Cement kostny - opakowanie 40g szt 10

data……………

pieczęć i podpis oferenta
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