
Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Jedn.

miary
Ilość

Cena jedn. 

netto

Wartość netto

(obliczyć: 4 x 5)

VAT 

%

Wartość brutto

(obliczyć: 6 +(6*7))

Producent/

nazwa handlowa
Nr kat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Trzpień bezcementowy, prosty, uniwersalny (nie anatomiczny), 

bezkołnierzowy, o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu 

tytanowego, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną 

tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny 

w 10 rozmiarach od 6,25 mm do 20 mm, konus 12/14/. Dodatkowo 

dostępna opcja trzpienia lataralizowanego (offset).

szt. 25 8%

2

Trzpień cementowy prosty, uniwersalny, wykonany ze stopu 

tytanowego w 10 rozmiarach od 6,25 mm do 20 mm średnicy w 

najszerszym miejscu; konus szyjki 12/14, z jednym wzdłużnym 

rowkiem i spłaszczony bocznie dla lepszej antyrotacyjnej stabilności. 

Dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset).

szt. 5 8%

3

Panewka bezcementowa typu press-fit lub wkręcana wykonana ze 

stopu tytanowego, w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmiarach 

od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. Zaślepki do otworów przy 

panewce press-fit w fabrycznym komplecie z możliwości użycia w ich 

miejsce 3-ch śrub stabilizujących.

szt. 30 8%

4

Wkład panewkowy polietylenowy wykonany z polietylenu typu cross 

link, standard lub z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o 

średnicach wewnętrznych 28 mm, 32 mm i 36 mm.

szt. 30 8%

5
Głowa metalowa o średnicy 28, 32 mm i 36 mm wykonana ze stopu 

tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w 4 długościach szyjki.
szt. 30 8%

6 Śruby do kości gąbczastej w rozmiarach od 15 do 55 mm. 20

7 Ostrza do piły chirurgicznej. szt. 30 8%

0,00 0,00

Zadanie nr 15 - Endoproteza stawu biodrowego, bezcementowa z panewką bezcementową lub trzpień cementowy 

Razem

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia na własny koszt personelu Instytutu oraz użyczenia napędu na czas trwania umowy.
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