
ZP/382-11/2016
Tabela ofertowa

Pakiet nr 1

ID Opis przedmiotu zamówienia J.m. Cena netto

1 szt. 1 40 1

2 szt. 1 40 1

3 szt. 1 24 1

4 szt. 1 1 1

Ilość w 
opakow. 

sugerowanym

Ilość 
zamów

Nazwa / producent wyrobu oferowanego / 
wielkość opakowania oferowanego.

Ilość opak 
oferowanych

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Kod 
pak.

System do rekonstrukcji ACL
MOCOWANIE UDOWE:
Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu 
tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale 
udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana 
fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej 
wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60 mm. Skok 
pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne 
nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i 
obrócenia implantu w kanale udowym.
- endobutton wydłużony 10mm stanowiący nakładkę na 
endobutton służący do zabiegów rewizyjnych

System do rekonstrukcji ACL
MOCOWANIE PISZCZELOWE:    
Zamawiający wymaga dostarczenia:
- śruby niewidocznej dla promieni Rentgena z materiału 
PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach  20-25-
30-35 mm.

Zestaw do szycia łąkotki all inside
System dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z 
materiału PEEK połączonych  nitką polietylenową, 
osadzonych na jednej igle. System zaopatrzony w 
samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. 
Jednorazowy wprowadzacz-aplikator o dwóch zagięciach 0 i 
12 stopni, na którym znajdują się implanty połączone nitką 
polietylenową, plecioną.
System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, 
chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas 
wprowadzania igły do stawu.
Jednorazowy spychacz węzła z jednoczesnym obcinakiem.

Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System 
składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za 
pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego 
szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł 
umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. 
Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, 
jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany 
ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w 
łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za 
pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z 
jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 
0, 12, 27 stopni.



SUMA SUMA



ZP/382-11/2016
Tabela ofertowa

Pakiet nr 2

ID Opis przedmiotu zamówienia J.m. Cena netto

5 szt. 1 5 2

6 szt. 1 5 2

7 szt. 1 5 2

SUMA SUMA

Ilość w 
opakow. 

sugerowanym

Ilość 
zamów

Nazwa / producent wyrobu oferowanego / 
wielkość opakowania oferowanego.

Ilość opak 
oferowanych

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Kod 
pak.

Implant barkowy sterylny, tytanowy do rekonstrukcji 
uszkodzeń stożka rotatorów, śr 5 mm, długość 14 mm, 
samogwintujący, nie wymagający dodatkowego 
instrumentarium, w zestawie na jednorazowym podajniku z 
dwoma mocnymi nićmi w dwóch kolorach, umieszczonymi w 
zewnętrznie wyeksponowanym , znajdującym się poza jego 
częścią gwintowaną, pojedynczym oczku implantu. 
Konstrukcja oczka implantu musi zapobiegać plątaniu się 
nici poprzez fabryczne ustawienie dłuższej krawędzi oczka 
implantu równoległego do płaszczyzny jego mocowania w 
tkance.

Sterylny implant barkowy tytanowy do rekonstrukcji 
uszkodzeń obrąbka stawu barkowego. Śr. 2,7 mm, długość 
8,5 mm, w zestawie z jedną fabrycznie założoną poliestrową 
nicią, umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym oczku 
implantu, znajdującym się poza jego częścią gwintowaną. 
Implant powinien współpracować z dwoma osobnymi 
kaniulami - do wkręcania i do wykręcania, ta druga o 
konstrukcji zapewniającej jego bezpieczną ewakuację ze 
stawu, bez możliwości niekontrolowanego wysunięcia się 
implantu, polegającą na zablokowaniu ewakuowanego 
implantu wewnątrz prowadnicy kaniuli.

Kotwica bezimplantowa o śr. 1,3 mm, składającą się z taśmy 
wykonanej z supermocnego włókna, przeładowana 
supermocną nicią. Kotwica załadowana na jednorazowy 
podajnik w komplecie z wiertłem do wykonania otworu. 
Budowa kotwicy umożliwiająca przesuwanie nici po jej wbiciu 
oraz zapewnienie siły wyciągającej min. 189 N.



ZP/382-11/2016
Tabela ofertowa

Pakiet nr 3

ID Opis przedmiotu zamówienia J.m. Cena netto

8 Karton 10 8 3

SUMA SUMA

Ilość w 
opakow. 

sugerowany
m

Ilość 
zamów

Nazwa / producent wyrobu oferowanego / 
wielkość opakowania oferowanego.

Ilość opak 
oferowanych

Wartość 
netto

VAT 
[%]

Wartość 
brutto

Kod 
pak.

Dreny do pompy jednorolkowej jednorazowego użytku. 
Pakowane sterylnie jednostkowy w komplecie z drenem 
odpływowym do shavera. Dren kompatybilny z posiadaną 
przez zamawiającego pompą 10K firmy Linvatec.
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