
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, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju 

owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi,  

regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia 

szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie 

szyjki i zachowanie jej fragmentu.  Trzpień w minimum 9 

rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej 

warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą 

hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia 

polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu 

szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14.  Dodatkowo na 

życzenie zamawiającego Trzpień bezcementowy, prosty, 

przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą 

okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20 mm), bioaktywną 

(osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6-ciu miesięcy) warstwą 

fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w 

dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° 

ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień 

dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach 

lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia 

polerowane. Stożek Eurokonus. Zamiennie dostępny trzpień  w 

minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i 

CoxaVara. Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożkowy w jednej 

płaszczyźnie, z rowkami podłuznymi i poprzecznymi na 

powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. 

Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca 

możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego.

szt. 50 8%

2

Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 

rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi 

fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość 

konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie 

napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 

20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-

wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant 

przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów 

wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe 

dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 

40mm.

szt. 5 8%
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3

Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 

rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otworami na śruby . Rant 

czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-

panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej 

warstwy tytanowe. Implant przystosowany do zastosowania w jednej 

czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki 

panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 

32mm, 36mm i 40mm. W komplecie zaślepka apikalna

szt. 25 8%

4
Wkładki panewkowe wykonane z Biolox Delta   dostosowane do 

rosnących głów 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm
szt. 2 8%

5
Wkładki panewkowe wykonane z ECIMA ,  dostosowane do 

rosnących głów 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm
szt. 3 8%

6

Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) 

polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28 mm, 32 mm, 

36 mm i 40 mm

szt. 20 8%

7
Głowy wykonane z CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych  

28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm
szt. 20 8%

8
Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i 

średnicach zewnętrznych  28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm
szt. 5 8%

9
Śruby stabilizujące panewkę o średnicy 6,5 mm, dł. od 15 do 45 mm 

ze skokiem co 5 mm
szt. 25 8%

10 Ostrze do piły oscylacyjnej szt. 25 8%

11

Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości 

szyjki do 21 mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory 

dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne 

reduktory na stożki 12/14 i 14/16. Reduktory na stożki pozostałych 

typów dostępne na zamówienie.

szt. 2 8%

12

Reduktory stożków innych niż 12/14 i 14/16 ( na zamówienie ) 

Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości 

szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. 

szt. 2 8%

13
Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm 

dostosowane do reduktorów stożka
szt. 2 8%

14
Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm 

dostosowane do reduktorów stożka
szt. 2 8%

0,00 0,00Razem

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