
Nr postępowania: ZP/11/2017 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Modyfikacja z dnia 04.08.2017r.

Pakiet nr 8. Zespolenia ortopedyczne - różne (1)

L.p. Opis przedmiotu zamówienia j.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia 

na okres 18 m-cy

Cena jedn. 

netto

Wartość 

netto
% VAT

Wartość 

brutto
Producent Nr katalogowy

1

Płytka blokowana  do pięty lewa i prawa o grubości 2,0mm.Również w wersji z 

zaczepami. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną 

walcową . Materiał - tytan.

szt. 4

2

Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, wąska L, 

prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem,zakładana od strony bocznej. Od 4 do 

8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części 

nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową 

część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z 

dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki  odpowiednio 

wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma 

posiadać przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w 

części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów 

blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb 

wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów 

kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami 

sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu.

szt. 16

3

Płytka piszczelowa,kształtowa blokowana do dalszej nasady zakładana od 

strony przyśrodkowej.Wersja prawa i lewa.W części trzonowej od 4 do 8 par 

otworów blokowanych i kompresyjnych, wczęści nasadowej 9 otworów 

blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów 

,w tym jeden do stabilizacjikostki przyśrodkowej. Otwory blokowane z oporową 

częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z 

dwukierunkową kompresją.Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytka 

ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający 

wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 

4 otwory  do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm do tymczasowego 

ustalenia płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe 

samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią 

stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 

o średnicy 3,5 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami 

sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu.

szt. 3

4

Płytka strzałkowa dalsza boczna . Od 3 do 6 par rozdzielnie położonych otworów

kompresyjnych i blokowanych w części trzonowej oraz siedem otworów

blokowanych w części nasadowej.Dłudość płytki od 90mm - 135mm. Materiał -

tytan.

szt. 6
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia j.m.
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ilość zamówienia 

na okres 18 m-cy
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netto

Wartość 

netto
% VAT

Wartość 

brutto
Producent Nr katalogowy

5

Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana 

od strony przednio- bocznej, od 4 do 8 par otworów blokowanych i 

kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 7 otworów 

blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz 

gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwkierunkową kompresją. 

Zakończenie płytki ma umożliwić wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia . 

Przynajmniej 4 otwory pod drut Kirschnera 2,0mm do tymcasowej stabilizacji 

płytki.Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące 

blokowane, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. 

Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. 

Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał –stop tytanu.

szt. 3

6

Płytka kształtowa blokowana kłykciowa piszczelowa, prawa i lewa, od 4 do 8

otworów blokowanych i otwór kompresyjny w części trzonowej. Długość płytki od

129mm - 213mm.W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych. Otwory

blokowane z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory

kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki

odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.

Ma posiadać przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do

tymczasowej stabilizacji płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty

korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0 mm, łeb wkrętu z oporową

częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty

korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi.

Materiał – stop tytanu.

szt. 4

7

Płytka dystansowa piszczelowa z wysokością klina od 5mm - 17,5mm. Płytka

ma posiadać dwa otwory blokowane pod wkręty blokowane gąbczaste śr 6,5mm

oraz dwa otwory blokowane pod wkręty blokowane o śr 5,0mm. Materiał - tytan.

szt. 4

8

Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 5,0 , dł. 16mm - 95mm.Łby

wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda

wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan.

szt. 80

9
Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym , o śr. 4,5 mm . Łby wkrętów z

gniazdami sześciokarbowymi . Materiał - tytan.
szt. 20

10

Wkręt  blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16mm-85mm.Łby wkrętów z 

oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów 

sześciokarbowe. Materiał - tytan.

szt. 180
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11
Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm , dł. 12mm -85mm. 

Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan.
szt. 160

Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.

Razem wartość pakietu:
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Pakiet nr 12. Implanty do leczenia skolioz nerwowo - mięśniowych

Lp. Przedmiot zamówienia
Nazwa  

handlowa
Producent j.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia 

na okres 18 m-cy

Cena 

jedn. 

netto

Wartość netto % VAT
Wartość 

brutto

1
Implanty do leczenia skolioz 

nerwowo - mięśniowych

Komplet: zestaw 10 

śrub + 4 haki+2 

pręty + 2 trakcje

16

Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.

a)nazwa elementu

b)cena jednostkowa netto

c)stawka VAT

Wykonawca zobowiązany jest  również do sporządzenia we własnym zakresie, szczegółowego formularza asortymentowo-cenowego, w którym przedstawi elementy wchodzące w skład 


