
Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/31/2016 - formularz cenowy przedmiotu zamówienia
UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż

zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru”  

Część nr  1 – Protezy
Lp Nazwa produktu Nazwa handlowa

produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka
VAT 

Wartość brutto Producent

1 Trzpień  anatomiczny  (prawy,  lewy), bezkołnierzowy,
tytanowy  pokryty  w  1/3  długości  bliższej
hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość
trzpienia w zakresie  od 100 mm do 145mm,  min.  8
rozmiarów dla każdej strony.

szt 10

2 Głowa metalowa CoCr o śr. 28mm, 32 mm w min. 3
rozmiarach  długości  szyjki.  W  przypadku  użycia
kombinacji  ceramika-ceramika/  średnica  zewnętrza
głowy  musi  rosnąć  wraz  ze  wzrostem  średnicy
zewnętrznej panewki.

szt 15

3 Panewki  sferyczne,  bezcementowe,  tytanowe,  pokryte
hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej
od  44mm  do  68mm  (skok  co  2mm)  w  min.  trzech
opcjach:  1)  panewka typu press-fit  pełna,  2)panewka
typu  press-fit  z  min.  5  otworami  umożliwiającymi
dodatkową stabilizację za pomocą śrub.

szt 8

4 Panewka  wkręcana  z  gwintem  na  2/3  powierzchni
zewnętrznej  pokryta  tytanem  w  rozmiarach  średnicy
zewnętrznej od 42 do 70mm,  bezotworowa

szt 2

5 Wkładka  polietylenowa  z  0  lub  10  stopniowym
okapem, o średnicy wew. 28mm, 32mm z możliwością
zastosowania  wkładu  ekscentrycznego  dającego,  co
najmniej  6mm  lateralizacji,  oraz  wkładu  typu
związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji.

szt 10

6 Śruby mocujące szt 10
7 Zaślepka szt 10
8 Endoproteza  bipolarna  modularna  (  skład  głowa

bipolarna, panewka zewnętrzna)
*  panewka bipolarna modularna, głowa metalowa 
     o śr. 22mm, 
*  panewka zewn. o śr.36-61mm, głowa wewn. 26mm,

op 7
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*  panewka zewn. o śr.41-72 mm, głowa met.  wew. 28mm,
*  panewka zewn. śr. 44-72 mm

9 Panewka polietylenowa o śr.  wewnętrznej  28mm lub
32mm  dwuprofilowa  (niska,  wysoka) z  dodatkowym
10-stopniowym okapem oraz panewka z dystanserami
dla lepszego rozprowadzenia cementu.

szt.

  

2

10 Trzpień  prosty,  gładki  wysokopolerowany  w  min.  6
ofsetach i min. 20 rozmiarach z centralizerem. szt.

 
5

11 Cement kostny 1 x40g szt. 2
12 Cement  kostny  1x40g  z  dwoma  antybiotykami

(kolistyna i erytromycyna).
szt. 5

13 Zestaw  do  próżniowego  mieszania  i  ciśnieniowego
podawania cementu.

szt. 10

14 Polietylenowy  korek  do  zamknięcia  kanału
szpikowego.

szt. 10

15 Trzpień rewizyjny cementowany
 w zakresie dł. od 200-260 mm

szt. 1

16 Uszczelniacz do cementu szt. 2
17 Urządzenie wraz z końcówką do pulsacyjnego płukania

kości 
szt. 4

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 

........................., DNIA ................ ....................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)
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Część nr2 – system re-entry; aterektom

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 System  do  przechodzenia  do  prawdziwego  światła
naczynia (re-entry) dostępny w dwóch rozmiarach :
powyżej  i  poniżej  kolana.  Rozmiar  cewnika  5F.
Długość  cewnika:135cm  i  150  cm.  W  zestawie
cewnik re-entry i prowadnik 0,014 dł. 300cm
Komis 2szt. 

szt 4

2 Cewnik  ze  zintegrowanym  ostrzem  rotującym,  do
wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia.
Cewnik o długości: 110/113/135 cm, kompatybilny z
koszulką od 6 do 8F. Zestaw napędowy jednorazowy,
zasilany  bateryjnie.  Prowadnik  dostępu:  0,014”.
Zbiornik do gromadzenia glaszki miażdźycowej.
Komis 3szt. 

szt 7

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Część nr3 – stent żylny

Lp Nazwa Nazwa handlowa
produktu oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Przeznaczony  do  leczenia  zwężeń  żyły  głównej
dolnej  w  pobliżu  jej  rozwidlenia,  ścięta  skośnie
końcówka  umożliwia  umieszczenie  stentu
bezpośrednio na bifurkacji, przeznaczony również do
leczenia  Zespołu  May-Thurnera.  Średnica  systemu
wprowadzającego  10F,  średnica  stentu:  14,16  mm,
dł.  Stentu:80,100,150  mm.  Akceptuje  prowadnik
0,035” komis 3 szt.

szt 5

                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
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do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną

Część nr  4 – Y-connector obrotowy z zastawką

Lp Nazwa Nazwa handlowa produktu
oferowanego 

jm Ilość Cena
jednost
netto

Cena
jednostk
brutto

Wartość
netto

Stawka VAT Wartość brutto Producent

1 Y-connector obrotowy z zastawką szt 200
                                                                                                                                                                                                                   Razem:

W przypadku nie wypełnienia kolumny ,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie „nazwa towaru” 
........................., DNIA ................ ....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną
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