
Toruń, dn. 26 marca 2020 r. 
 
L.dz. SSM.DZP.200.18.2020 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
endoprotez stawu biodrowego.  
 
I. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 25 marca 2020 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 1 

Pytanie dot. załącznika nr 1 do SIWZ, Tabela 4: Pozycja 4B – trzpień przynasadowy. Prosimy o potwierdzenie, 

że Wykonawca do ogólnej wartości oferty doliczyć ma jedynie wartość za 126 szt. trzpieni z pozycji 4B.  

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Wyliczając wartość oferty należy zsumować pozycję 1A+1B+1C+1D+1E+1F+1G+1H+1I i odpowiednio 
tak samo 2..., 3..., 4... 5.... czyli trzeba uwzględnić w  wartości 126 szt. trzpieni przynasadowych tzw. 
krótki trzpień". 
 
Pytanie nr 2 

Pytanie dot. załącznika nr 1 do SIWZ, Tabela 4: Pozycja 4C - Endoproteza cementowa stawu biodrowego. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający w pozycji tej omyłkowo użył jednostki miary „szt.” zamiast „kpl.” i 

Wykonawca ma za zadanie w pozycji tej przedstawić cenę za komplet składający z niżej podanych w tej 

pozycji produktów 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
Patrz modyfikacja siwz. 
 
II. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki 
sposób, że: 
1) w załączniku nr 1 do siwz wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „Załącznik Nr 1 
TABELA 1. 

LP. Nazwa/opis j.m. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: (Wszystkie 
zaoferowane przez 
danego Wykonawcę 

implanty muszą 
być tego samego 

producenta) 
Producenta/  nazwę 
własną - handlowa  

/wszystkie 
zaoferowane 

numery katalogowe 

1A Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego kpl. 350      

 

Trzpień - bezcementowy tytanowy, stożkowaty w dwóch 

płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w 

części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków 

zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających 

stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i 

hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proxymalną 

zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 

rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach 

lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Konus 

12/14 skrócony. 

szt. 350      

 

Panewka bezcementowa, hemisferyczna, tytanowa typu 

press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej 

struktur ze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego 

mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach 

zewnętrznych od min. 40 do max 68 mm. Panewka wewnątrz 

gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji 

polietylenowej i ceramicznej. Dostępne zaślepki do zamknięcia 

szt. 350      



otworu szczytowego panewki. 

 

Wkładka z polietylenu wysoko usieciowanego XLPE o 
zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 
i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową 
nadbudową antyluksacyjną (Wersje bez i z kołnierzem 
antyluksacyjnym.) 

szt. 350      

 
Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32, 36 mm, każda głowa 

dostępna w minimum 5 długościach. 
szt. 350      

 Zaślepki i śruby do dodatkowej stabilizacji panewki szt. 700      

1B trzpień przynasadowy szt. 126      

 

trzpień przynasadowy - Trzpień krótki wykonany ze stopu 

tytanu, w całości pokryty czystym tytanem i bonitem, 

dostępny w 10 rozmiarach, koniec dalszy oraz szyjka trzpienia 

gładko polerowane, szyjka o przekroju cyrkutrapezoidalnym. 

Eurokonus 12/14mm 

szt. 126      

1C Endoproteza cementowa stawu biodrowego kpl. 32      

 

Trzpień cementowy nieanatomiczny, wykonany ze stopu 

M30NW, gładko polerowany, dostępny w 2 wersjach: Standard 

Offset (8rozmiarów, kąt CCD135st.) i High Offset (8rozmiarów, 

kat CCD126st.), stożek 12/14. Uniwersalne narzędzia 

chirurgiczne – te same do trzpienia cementowego i 

bezcementowego 

szt. 32      

 
Głowa wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 28 mm i 32 mm 
w 5 długościach szyjki 

szt. 32      

 
Panewka cementowa polietylenowa (wysoko usieciowany 

polietylen) w rozmiarach od 46 mm do 61 mm z 20° nadbudową  
szt. 32      

1D Endoproteza bipolarna stawu biodrowego kpl. 160      

 

Głowa bipolarna - Tandem; wykonana ze stopu CoCr o średnicy 

40 - 59 mm, ze skokiem co 1 mm dla średnic 40 -55 mm, dla 

pozostałych co 2 mm . Głowa wewnętrzna 22 mm dla rozmiarów 

40 - 42 mm, 28 mm dla pozostałych. Możliwość 

śródoperacyjnego wielokrotnego montażu i demontażu głowy 

wewnętrznej. Powierzchnia  wewnętrzna głowy wykonana z 

polietylenu 

szt. 160      

 

Trzpień cementowy - Trzpień gładko polerowany, wykonany 

ze stali nierdzewnej, dostępny w wersji standard (6rozmiarów) 

i wersji high offset (6 rozmiarów), posiadający 3 znaczniki 

głębokości osadzenia w cemencie -4, O, +4. Trzpień w kształcie 

potrójnego klina w płaszczyznach A/P, M/L oraz w przekroju 

poprzecznym. Szyjka o przekroju cyrkutrapezoidalnym. Stożek 

12/14 

szt. 160      

 
Głowa Stalowa - Głowy wykonane ze stall nierdzewnej o 

średnicy 28 mm w 6 długościach 
szt. 160      

 Korek do kanału kostnego+ centralizer szt. 160      

1E Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu z poz.1A kpl. 6      

 trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok cementowy  6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do panewki  24      

1F Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu z poz.1A kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 

bezcementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do panewki  24      



1G 
Jednorazowe ostrza do wiertarki - piły zaoferowanej w 

pkt. 1H 
szt. 520      

1H 
Wiertarki akumulatorowe z ładowarkami, dedykowane do 

zabiegów alloplastyki stawu biodrowego 4 szt.- dzierżawa 
m-c 24      

1I 

Kontenery do sterylizacji bezobsługowych pracujących w 

systemie otwartym, z systemem automatycznego 

plombowania (niewymagający stosowania plomb 

jednorazowego użytku w ilości zapewniającej 365 cykli 

sterylizacji, dostosowane wymiarami do instrumentarium 

dostarczonego w ramach umowy - dzierżawa 

m-c 24      

 Ogółem:        

Uwaga:  
1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 
2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. 
*- niepotrzebne skreślić 



TABELA 2. 

LP. Nazwa/opis j.m. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: (Wszystkie 
zaoferowane przez 
danego Wykonawcę 

implanty muszą 
być tego samego 

producenta) 
Producenta/  nazwę 
własną - handlowa  

/wszystkie 
zaoferowane 

numery katalogowe 

2A 
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego (komplet 

zawiera dwie śruby/zaślepki) 
kpl. 350      

 

Trzpień - bezcementowy tytanowy, Trzpień udowy, 

bezcementowy, prosty, na całej długości pokryty porowatym 

tytanem, dostępny w dwóch wersjach kąta szyjki, 130 stopni 

oraz 125 stopni z 7 mm offsetem. Trzpienie w 11 rozmiarach 

oraz długościach od 115 do 190 mm. Trzpień standardowy 

endoprotezy bezcementowej w wersji lateralnej i 

standardowej z eurokonusem 12/14mm 

szt. 350      

 

Panewka bezcementowa press-fit, pokryta porowatym tytanem 

dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy 

zewnętrznej od 44 do 62 mm. Panewka z 

otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. 

szt. 350      

 
Wkładka - Wkład z wysoko usieciowanego polietylenu, średnica 
wewnętrzna 28mm, 32mm, 36 mm. Wersje bez i z kołnierzem 
antyluksacyjnym. 

szt. 350      

 
Głowy metalowe o średnicach 28, 32 i 36 mm, każda głowa 

dostępna w minimum 4 długościach szyjki. 
szt. 350      

 
Zaślepki i śruby do dodatkowej stabilizacji panewki 6,5mm średnicy 

i dł. od 20 do 60 mm 
szt. 700      

2B trzpień przynasadowy szt. 126      

 

trzpień przynasadowy - Trzpień przynasadowy, bezcementowy, 

anatomiczny, osobny dla biodra prawego i lewego, w części 

proksymalnej pokryty hydroksyapatytem. W płaszczyźnie 

boczno-przyśrodkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w celu 

idealnego dopasowania do anatomii kości. Trzpień dostępny w 

16 rozmiarach i w dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 

stopni. Eurokonus 12/14mm 

szt. 126      

2C Endoproteza cementowa stawu biodrowego kpl. 32      

 

Trzpień cementowy trzpień udowy cementowany, prosty, 

kołnierzowy, wykonany ze stopu CoCrM o, dostępny w 4 

rozmiarach o kącie szyjkowe-udowym 126 stopni. 

Eurokonus 12/14mm 

szt. 32      

 
Głowa metalowa w rozmiarach 28, 32 w trzech długościach 
szyjki 

szt. 32      

 

Panewka polietylenowa (wysoko usieciowany polietylen) 

cementowana w średnicach zewnętrznych 44mm do 64 mm 

oraz średnicach wewnętrznych 28 i 32mm. 

szt. 32      

2D Endoproteza bipolarna stawu biodrowego Kpl. 160      

 
Głowa bipolarna - Głowa bipolarna metalowa o średnicach 
zewnętrznych od 39mm do 65mm skok co 1mm i średnicach 
wewnętrznych 24, 28 i 32 mm 

szt. 160      

 

Trzpień cementowy - Trzpień udowy cementowany, prosty, 

kołnierzowy, wykonany ze stopu CoCrMo, dostępny w 4 

rozmiarach o kacie szyjkowe-udowym 126 stopni. 

szt. 160      

 
Głowa - Głowa metalowa w rozmiarach 28 mm w czterech 
długościach szyjki 

szt. 160      

 Korek do kanału kostnego + centralizer szt. 160      

2E Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu z poz.21A. kpl. 6      

 trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok cementowy  6      

 panewka rewizyjna  6      



 głowa  6      

 wkład  6      

 bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do panewki  24      

2F Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu z poz. 2A Kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 
bezcementowy 

 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do panewki  24      

2G 
JEDNORAZOWE OSTRZA DO WIERTARKI ZAOFEROWANEJ W PKT. 
2H 

Szt. 520      

2H 
Wiertarki akumulatorowe z ładowarkami, dedykowane do 
zabiegów alloplastyki stawu biodrowego 4 szt.- dzierżawa 

m-c 24      

2I 

Kontenery do sterylizacji bezobsługowych pracujących w 

systemie otwartym, z systemem automatycznego plombowania 

(niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku w 

ilości zapewniającej 365 cykli sterylizacji, dostosowanego 

wymiarami do instrumentarium dostarczonego w ramach 
umowy - dzierżawa 

m-c 24      

 Ogółem:        

Uwaga:  
1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 
2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. 
*- niepotrzebne skreślić 

TABELA 3. 

LP. Nazwa/opis j.m. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: (Wszystkie 
zaoferowane przez 
danego Wykonawcę 

implanty muszą 
być tego samego 

producenta) 
Producenta/  nazwę 
własną - handlowa  

/wszystkie 
zaoferowane 

numery katalogowe 

3A 
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego (komplet 
zawiera dwie śruby/ zaślepki) 

kpl. 350      

 

Trzpień -bezcementow y tytanowy, Trzpi eń modularny ze stopu 

tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w 

przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i 

bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; 

uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości 

pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość 

trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju 

poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° 

kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. 

Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne 

nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. 

Szyjka polerowana , spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji 

trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej   i  bezkołnierzowej 

Trzpi eń standardowy endoprotezy bezcementowej w 

wersji lateralnej i standardowej z eurokonusem 12/14mm 

szt. 350      

 

Panewka bezcementowa - Panewka hemisferyczna, 

bezcementowa typu "press--fit", wykonana ze stopu 

tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania 

wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z 

możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica 

zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z 

panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w 

zależności od rozmiaru) 

szt. 350      

 Wkładka - Wkładka polietylenowa crosslink (wysoko szt. 350      



usieciowany polietylen) o średnicy wewnętrznej 28mm w 

rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; 

o średnicy wewn. 32 neutralna i z re orientacją 

dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w 

rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm 

z dziesięciostopniową reorientacją . Wersje bez i z kołnierzem 
antyluksacyjnym. 

 

Głowy metalowe Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm, 

36mm CoCr, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 3 długości szyjki 

dla rozmiaru 32, konus 12/14 

szt. 350      

 
Zaślepki i śruby do dodatkowej stabilizacji panewki do kości 

gąbczastej od długości od 20mm do 70mm, co 5mm 
szt. 700      

3B trzpień przynasadowy szt. 126      

 

trzpień przynasadawy - Trzpień, mocowany w przynasadzie, 

bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi 

płatkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizacje oraz 

wtórną osteointegracje.  Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji 

standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 

119 mm, z kątem szyjkowym 130 sto pni. Równomierny wzrost 

rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm miedzy 

rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8mm 

w rozmiarze 4-12 . Euro konus 12/14mm. 

szt. 126      

3C Endoproteza cementowa stawu biodrowego kpl. 32      

 

Trzpień cementowy - Trzpień cementowy gładki stalowy 

polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o 

długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach , kąt szyjki 

135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High 

Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji 

głowy bez zmiany kąta szyjki), Eurokonus 12/ 14mm. 

szt. 32      

 

Głowa - Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 

mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 długości szyjki dla 

rozmiaru 28,3 długości szyjki dla rozmiaru 32, konus 12/14 

szt. 32      

 

Panewka - Panewka cementowana - wykonana z polietylenu 
(wysoko usieciowany polietylen) w rozmiarach od 44 mm do 54 
mm, średnica wewnętrzna panewki 28mm i 32mm. Panewka 
posiada znacznik radiologiczny. 

szt. 32      

3D Endoproteza bipolarna stawu biodrowego szt. 32      

 

Głowa bipolarna -Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji 

(metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową 

artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; pasująca do 

metalowej głowy o średnicy 22.225 mm w 2 dł. szyjki lub 

28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej 

posiadającej  eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, 

zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe 

rozmieszczenie działających sil; dostępna w 23 rozmiarach 

(39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz 

w 19 rozmiarach (39mm - 57mm) dla głowy wewnętrznej o 

średnicy 22.225mm; głowa wewnętrzna pasująca na stożek 

12/14. 

szt. 160      

 

Trzpień cementowy- Trzpień cementowy gładki stalowy 

polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o 

długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyj 

ki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High 

Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka 

rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14 . 

szt. 160      

 
Głowa - Głowa metalowa o średnicy 28 mm CoCr, 4 długości 
szyjki dla rozmiaru 28, konus 12/14 

szt. 160      

 Korek do kanału kostnego+ centralizer szt. 160      

3E Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemy z poz.3A kpl. 6      

 trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok cementowy  6      



 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do panewki  24      

3F Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu z poz.3A kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 
bezcementowy 

 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do panewki  24      

3G 
JEDNORAZOWE OSTRZA DO WIERTARKI ZAOFEROWANEJ W PKT. 
3H 

szt. 520      

3H 
Wiertarki akumulatorowe z ładowarkami, dedykowane do 

zabiegów alloplastyki stawu biodrowego 4 szt.- dzierżawa 
m-c 24      

3I 

Kontenery do sterylizacji bezobsługowych pracujących w 

systemie otwartym, z systemem automatycznego plombowania 

(nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku w 

ilości zapewniającej 365 cykli sterylizacji, dostosowanego 

wymiarami do instrumentarium dostarczonego w ramach 
umowy - dzierżawa 

m-c 24      

 Ogółem:        

Uwaga:  
1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 
2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. 
*- niepotrzebne skreślić 

TABELA 4. 

LP. Nazwa/opis j.m. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: (Wszystkie 
zaoferowane przez 
danego Wykonawcę 

implanty muszą 
być tego samego 

producenta) 
Producenta/  nazwę 
własną - handlowa  

/wszystkie 
zaoferowane 

numery katalogowe 

4A 

Trzpień - bezcementowy prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o 

przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w 

wersji standard, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą 

okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej 

długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25 do 20mm (długości 

trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi 

rowkam i dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, 

kąt CCD 138 stopni, dostępny trzpień lateralizowany pokryty w 

1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i 

dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 

6,25 do 20mm (długość trzpieni od 132 dd160mm) z 

dodatkowymi z wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacj i 

pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138 stopni w dziesięciu 

rozmiarach. 

Kpl. 350      

 

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu 

press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo 

tytanem o strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia 

osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, 

wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego 

usunięcia oraz panewka bezotworowa, w rozmiarach od 42mm 

do 72mm ze skokiem co 2mm 

Szt. 350      

 

Wkładka - wykonana z polietylenu typu cross link (wysoko 

usieciowany polietylen), standard i z 10-cio stopniowym 

kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 

Szt. 350      



28mm, 32mm, 36mm 

 
Głowy CoCrMo - głowa w średnicy 28mm, 32mm i 36mm 
wykonana ze stopu CoCrMo w 4 długościach szyjki 

Szt. 350      

 Zaślepki i śruby do dodatkowej stabilizacji panewki Szt. 700      

4B trzpień przynasadowy Szt. 126      

 

trzpień przynasadowy - bezcementowy typu short steam., 

wykonany ze stopu tytanowego zwężający się dystalnie, prosty 

(nieanatomiczny), prostokątny w przekroju dla lepszej 

stabilizacji antyrotacyjnej, pokryty w 1/2 proksymalnej części 

porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, 

w części dystalnej polerowany. Dostępny w 9 rozmiarach dla 

wersji standardowej 130 stopni i lateralizowanej 125 stopni. 

Eurokonus 12/14mm 

Szt. 126      

4C Endoproteza cementowa stawu biodrowego Szt. 32      

 

Trzpień cementowy - trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie 

wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), 

wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni; w 9 

rozmiarach; konus szyjki 12/ 14; z wzdłużnymi rowkami dla 

lepszej stabilizacj i pierwotnej, kąt CCD 138 stopni. Dostępność 

trzpienia lateralizowanego prostego, bezkołnierzowego, 

niewymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), 

wykonanego ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchn i; w 5 

rozmiarach; konus szyjki 12/14; z wzdłużnym i rowkami dla 

lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138 stopni. 

Szt. 32      

 
Głowa metalowa na konus 12/ 14 o średnicy 28mm, 32mm w 
minimum 4 długościach szyjki 

Szt. 32      

 

Panewka polietylenowa (wysoko usieciowany polietylen) w 

rozmiarach od 44 do 60mm posiadająca znacznik rtg, średnica 

wewnętrzna 32mm; w wersji standard, zatrzaskowej oraz 

panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna 

panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-

stopniowym okapem 

Szt. 32      

4D Endo proteza bipolarna stawu biodrowego Kpl. 160      

 

Głowa bipolarna -o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm 

ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień 

antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm 

Szt. 160      

 

Trzpień cementowy - prosty niewymagający  st osowani a 
centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o 
zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyj ki 12/ 14; 
z wzdłużnym i rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt 
CCD 135 stopni, w części proksymalnej wyposażony w skrzydełka 
spełniające funkcję kołnierza 

Szt. 160      

 Głowa - głowy CoCrMo w średnicy 28mm w 4 długościach szyjki Szt. 160      

 Korek do kanału kostnego Szt. 160      

4E Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu z poz. 4A kpl. 6      

 trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok cementowy  6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do panewki  24      

4F Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu z poz.4A kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub  trzpień 

monoblok bezcementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      

 Głowa  6      

 wkład  6      

 bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do panewki  24      



4G 
JEDNORAZOWE OSTRZA DO WIERTARKI ZAOFEROWANEJ W PKT. 
4H 

Szt. 520      

4H 
Wiertarki akumulatorowe z ładowarkami, dedykowane do 
zabiegów alloplastyki stawu biodrowego 4 szt.- dzierżawa 

m-c 24      

4I 

Kontenery do sterylizacji bezobsługowych pracujących w 

systemie otwartym, z system automatycznego plombowania 

(nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku 

w ilości zapewniającej 365 cykli sterylizacji, dostosowanego 

wymiarami do instrumentarium dostarczonego w ramach 

umowy - dzierżawa 

m-c 24      

 Ogółem:        

Uwaga:  
1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 
2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. 
*- niepotrzebne skreślić 

TABELA 5. 

LP. Nazwa/opis j.m. Ilość 
Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać: (Wszystkie 
zaoferowane przez 
danego Wykonawcę 

implanty muszą 
być tego samego 

producenta) 
Producenta/  nazwę 
własną - handlowa  

/wszystkie 
zaoferowane 

numery katalogowe 

5A 
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego (komplet 
zawiera dwie śruby/zaślepki) 

kpl. 350      

 

Trzpień -bezcementowy, pro sty, w dwóch płaszczyznach 

posiadający kształt klina, wykonany ze st opu tytanowego, w 2/3 

bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową 

napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 rozmiarach. 

Stożek trzpi enia 12/14. Trzpień standardowy endoprotezy 

bezcementowej w wersji lateralnej i standardowej z 

eurokonusem 12/14mm. 

szt. 350      

 

Panewka bezcementowa- typu press-fit, o średnicy zewnętrznej 

od minimum 46mm do minimum 64mm przeznaczony do 

implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną 

napylaną próżniowo i hydroksyapatytem. Opcjonalnie do 

wyboru operatora możliwość użycia panewki z wbudowaną 15 

stopni ową nadbudową a także panewki dwumobilnej 

(antyluksacyjnej) typu Press-fit , pokrytej hydroksyapatytem, z 

ruchomą wkładką polietylenową 

szt. 350      

 

Wkładka - wkład polietylenowy crosslinkowany (wysoko 

usieciowany polietylen) o śr. wewnętrznej 28mm, 32mm, 

36mm. Wersje bez i z kołnierzem antyluksacyjnym 

szt. 350      

 Głowy metalowe rosnące o średnicach 28mm, 32mm, 36mm  szt. 350      

 Zaślepki i śruby do dodatkowej stabilizacji panewki szt. 700      

5B Trzpień przynasadowy szt. 126      

 

trzpień przynasadowy - Trzpień bezcementowy krótki 

przynasadowy prosty, w dwóch płaszczyznach posiadający 

kształt klina, wykonany ze stopu tytanowego, w 2/3 

bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową napylaną 

próżniowo, produkowany w minimum 10 rozmiarach. Eurokonus 

12/14mm. Opcjonalnie trzpień anatomiczny o 

kształcie spł aszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej 

długości w m inimum 9 rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia z 

waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze 

wzrostem rozmiaru trzpienia) 

szt. 126      

5C Endoproteza cementowa stawu biodrowego kpl. 32      

 

Trzpień cementowy- cementowany, prosty typu Muller, 

zwężający się dystalnie, bez kołnierza, stożek szyj ki 12/14, 

spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, 

szt. 32      



rowkowany obustronnie, o kącie CCD - 135 stopni, 

samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień dostępny w 

wersji standardowej jak i lateralizowane j o rozmiarach: (7,5mm, 

8,75mm, 10mm , 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 

15mm,16,25mm, 17,5mm) 

 
Głowa - Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w 

rozmiarze 28 i 32mm. 
szt. 32      

 

Panewka - Panewka polietylenowa (wysoko usieciowany 

polietylen) ze znacznikiem rentgenowskim, średnica 

wewnętrzna 28 mm, 32 mm, średnica zewnętrzna 46-58 mm, 

zmienna co 2 mm 

szt. 32      

5D Endoproteza bipolarna stawu biodrowego kpl. 160      

 

Głowa bipolarna - wykonana z metalowej czaszy i polietylenu w 

rozmiarach od 44mm do 72mm (od 44mm do 55mm ze skokiem 

co 1mm bez rozmiaru 56 i 59mm, od 58mm do 72mm ze 

skokiem co 2mm) średnicy zewnętrznej i 28mm średnicy 

wewnętrznej, wyposażona w jednoczęściowy mechanizm 

zamykający. wkład polietylenowy pasujący do trzech czaszy 

metalowych w rozmiarach 44-55mm i dwóch czaszy metalowych 

w rozmiarach 57-70mm. Mechanizm umożliwiający demontaż 

panewki bipolarnej umiejscowiony n a zewnątrz czaszy metalowej. 

szt. 160      

 

Trzpień cementowy - cementowany, prosty typu Muller, 

zwężający się dystalnie, bez kołnierza, stożek szyjki 12/14, 

spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, 

rowkowany obustronni e, o kącie CCD - 135 stopni, samocentrujący 

(nie wymaga centralizera). Trzpień dostępny w wersji 

standardowej jak i lateralizowanej o rozmiarach: (7,5mm, 

8,75mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 15mm, 

16,25mm, 17,5mm) 

szt. 160      

 Głowa metalowa 28mm dostępne od rozmiaru 44 do 72 szt. 160      

 Korek do kanału kostnego szt. 160      

5E Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu z poz.5A kpl. 6      

 trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok cementowy  6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 bolec - śruby da stabilizacji dystalnej oraz śruby do panewki  24      

5F Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu z poz.5A kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 
bezcementowy 

 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 bolec - śruby da stabilizacji dystalnej oraz śruby do panewki  24      

5G 
JEDNORAZOWE OSTRZA DO WIERTARKI ZAOFEROWANEJ W PKT. 
5H 

szt. 520      

5H 
Wiertarki akumulatorowe z ładowarkami, dedykowane do 
zabiegów alloplastyki stawu biodrowego 4 szt.- dzierżawa 

m-c 24      

5I 

Kontenery do sterylizacji bezobsługowych pracujących w 
systemie otwartym, z system automatycznego plombowania 
(nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku w 
ilości zapewniającej 365 cykli sterylizacji, dostosowanego 
wymiarami do instrumentarium dostarczonego w ramach 
umowy - dzierżawa 

m-c 24      

 Ogółem:        

Uwaga:  
1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 
2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i NMR. 



*- niepotrzebne skreślić 

” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „   

Załącznik Nr 1 

TABELA 1. 

LP. Nazwa/opis j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Vat 

% 

Wartość 

brutto 

Podać: 

(Wszystkie 

zaoferowane 

przez danego 

Wykonawcę 

implanty muszą 

być tego samego 

producenta) 

Producenta/  

nazwę własną - 

handlowa  

/wszystkie 

zaoferowane 

numery 

katalogowe 

1A 
Endoproteza bezcementowa stawu 

biodrowego 
kpl. 350      

 

Trzpień - bezcementowy tytanowy, 

stożkowaty w dwóch płaszczyznach, 

powierzchnia o strukturze poprzecznych w 

części proxymalnej i podłużnych w części 

dystalnej rowków zapobiegających 

zapadaniu się trzpienia i zwiększających 

stabilność antyrotacyjną, pokryty 

porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z 

poszerzoną częścią proxymalną 

zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co 

najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o 

wartości 135 stopni i 8 rozmiarach 

lateralizowanych z kątem CCD o wartości 

126 stopni. Konus 12/14 skrócony. 

szt. 350      

 

Panewka bezcementowa, hemisferyczna, 

tytanowa typu press-fit pokryta porowatym 

tytanem o zaawansowanej struktur ze 3D, 

lita lub z otworami do dodatkowego 

mocowania wkrętami. Panewka dostępna 

w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do 

max 68 mm. Panewka wewnątrz gładko 

polerowana z możliwością zastosowania 

artykulacji polietylenowej i ceramicznej. 

Dostępne zaślepki do zamknięcia otworu 

szczytowego panewki. 

szt. 350      



 

Wkładka z polietylenu wysoko 

usieciowanego XLPE o zwiększonej 

twardości, przystosowana do głów o 

średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji 

standard oraz z 20 stopniową nadbudową 

antyluksacyjną (Wersje bez i z kołnierzem 

antyluksacyjnym.) 

szt. 350      

 

Głowy metalowe CoCr o średnicach 28, 32, 

36 mm, każda głowa dostępna w minimum 

5 długościach. 

szt. 350      

 
Zaślepki i śruby do dodatkowej stabilizacji 

panewki 
szt. 700      

1B trzpień przynasadowy szt. 126      

 

trzpień przynasadowy - Trzpień krótki 

wykonany ze stopu tytanu, w całości 

pokryty czystym tytanem i bonitem, 

dostępny w 10 rozmiarach, koniec dalszy 

oraz szyjka trzpienia gładko polerowane, 

szyjka o przekroju cyrkutrapezoidalnym. 

Eurokonus 12/14mm 

szt. 126      

1C 
Endoproteza cementowa stawu 

biodrowego 
kpl. 32      

 

Trzpień cementowy nieanatomiczny, 

wykonany ze stopu M30NW, gładko 

polerowany, dostępny w 2 wersjach: 

Standard Offset (8rozmiarów, kąt 

CCD135st.) i High Offset (8rozmiarów, kat 

CCD126st.), stożek 12/14. Uniwersalne 

narzędzia chirurgiczne – te same do 

trzpienia cementowego i bezcementowego 

szt. 32      

 

Głowa wykonana ze stali nierdzewnej o 

średnicy 28 mm i 32 mm w 5 długościach 

szyjki 

szt. 32      

 

Panewka cementowa polietylenowa 

(wysoko usieciowany polietylen) w 

rozmiarach od 46 mm do 61 mm z 20° 

nadbudową 

szt. 32      

1D Endoproteza bipolarna stawu biodrowego kpl. 160      

 

Głowa bipolarna - Tandem; wykonana ze 

stopu CoCr o średnicy 40 - 59 mm, ze 

skokiem co 1 mm dla średnic 40 -55 mm, 

dla pozostałych co 2 mm . Głowa 

szt. 160      



wewnętrzna 22 mm dla rozmiarów 40 - 42 

mm, 28 mm dla pozostałych. Możliwość 

śródoperacyjnego wielokrotnego montażu i 

demontażu głowy wewnętrznej. 

Powierzchnia  wewnętrzna głowy 

wykonana z polietylenu 

 

Trzpień cementowy - Trzpień gładko 

polerowany, wykonany ze stali 

nierdzewnej, dostępny w wersji standard 

(6rozmiarów) i wersji high offset (6 

rozmiarów), posiadający 3 znaczniki 

głębokości osadzenia w cemencie -4, O, +4. 

Trzpień w kształcie potrójnego klina w 

płaszczyznach A/P, M/L oraz w przekroju 

poprzecznym. Szyjka o przekroju 

cyrkutrapezoidalnym. Stożek 12/14 

szt. 160      

 

Głowa Stalowa - Głowy wykonane ze stall 

nierdzewnej o średnicy 28 mm w 6 

długościach 

szt. 160      

 Korek do kanału kostnego+ centralizer szt. 160      

1E 
Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego 

systemu z poz.1A 
kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień 

monoblok cementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 
bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz 

śruby do panewki 
 24      

1F 
Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego 

systemu z poz.1A 
kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień 

monoblok bezcementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 
bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz 

śruby do panewki 
 24      



1G 
Jednorazowe ostrza do wiertarki - piły 

zaoferowanej w pkt. 1H 
szt. 520      

1H 

Wiertarki akumulatorowe z ładowarkami, 

dedykowane do zabiegów alloplastyki 

stawu biodrowego 4 szt.- dzierżawa 

m-c 24      

1I 

Kontenery do sterylizacji bezobsługowych 

pracujących w systemie otwartym, z 

systemem automatycznego plombowania 

(niewymagający stosowania plomb 

jednorazowego użytku w ilości 

zapewniającej 365 cykli sterylizacji, 

dostosowane wymiarami do 

instrumentarium dostarczonego w ramach 

umowy - dzierżawa 

m-c 24      

 Ogółem:        

Uwaga:  

1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 

2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i 

NMR. 

*- niepotrzebne skreślić 



Lub 

TABELA 2. 

LP. Nazwa/opis j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Vat 

% 

Wartość 

brutto 

Podać: 

(Wszystkie 

zaoferowane 

przez 

danego 

Wykonawcę 

implanty 

muszą być 

tego samego 

producenta) 

Producenta/  

nazwę 

własną - 

handlowa  

/wszystkie 

zaoferowane 

numery 

katalogowe 

2A 
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 

(komplet zawiera dwie śruby/zaślepki) 
kpl. 350      

 

Trzpień - bezcementowy tytanowy, Trzpień udowy, 

bezcementowy, prosty, na całej długości pokryty 

porowatym tytanem, dostępny w dwóch wersjach 

kąta szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7 mm 

offsetem. Trzpienie w 11 rozmiarach oraz 

długościach od 115 do 190 mm. Trzpień 

standardowy endoprotezy bezcementowej w wersji 

lateralnej i standardowej z eurokonusem 12/14mm 

szt. 350      

 

Panewka bezcementowa press-fit, pokryta 

porowatym tytanem dopylana hydroksyapatytem, 

w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 

mm. Panewka z 

otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. 

szt. 350      

 

Wkładka - Wkład z wysoko usieciowanego 

polietylenu, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm, 36 

mm. Wersje bez i z kołnierzem antyluksacyjnym. 

szt. 350      

 
Głowy metalowe o średnicach 28, 32 i 36 mm, każda 

głowa dostępna w minimum 4 długościach szyjki. 
szt. 350      

 
Zaślepki i śruby do dodatkowej stabilizacji panewki 

6,5mm średnicy i dł. od 20 do 60 mm 
szt. 700      



2B trzpień przynasadowy szt. 126      

 

trzpień przynasadowy - Trzpień przynasadowy, 

bezcementowy, anatomiczny, osobny dla biodra 

prawego i lewego, w części proksymalnej pokryty 

hydroksyapatytem. W płaszczyźnie boczno-

przyśrodkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w 

celu idealnego dopasowania do anatomii kości. 

Trzpień dostępny w 16 rozmiarach i w dwóch 

wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni. 

Eurokonus 12/14mm 

szt. 126      

2C Endoproteza cementowa stawu biodrowego kpl. 32      

 

Trzpień cementowy trzpień udowy cementowany, 

prosty, kołnierzowy, wykonany ze stopu CoCrM o, 

dostępny w 4 rozmiarach o kącie szyjkowe-udowym 

126 stopni. 

Eurokonus 12/14mm 

szt. 32      

 
Głowa metalowa w rozmiarach 28, 32 w trzech 

długościach szyjki 
szt. 32      

 

Panewka polietylenowa (wysoko usieciowany 

polietylen) cementowana w średnicach 

zewnętrznych 44mm do 64 mm oraz średnicach 

wewnętrznych 28 i 32mm. 

szt. 32      

2D Endoproteza bipolarna stawu biodrowego Kpl. 160      

 

Głowa bipolarna - Głowa bipolarna metalowa o 

średnicach zewnętrznych od 39mm do 65mm skok 

co 1mm i średnicach wewnętrznych 24, 28 i 32 mm 

szt. 160      

 

Trzpień cementowy - Trzpień udowy cementowany, 

prosty, kołnierzowy, wykonany ze stopu CoCrMo, 

dostępny w 4 rozmiarach o kacie szyjkowe-udowym 

126 stopni. 

szt. 160      

 
Głowa - Głowa metalowa w rozmiarach 28 mm w 

czterech długościach szyjki 
szt. 160      

 Korek do kanału kostnego + centralizer szt. 160      

2E 
Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu 

z poz.21A. 
kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 

cementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      



 głowa  6      

 wkład  6      

 
bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do 

panewki 
 24      

2F 
Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu 

z poz. 2A 
Kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 

bezcementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 
bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do 

panewki 
 24      

2G 
JEDNORAZOWE OSTRZA DO WIERTARKI 

ZAOFEROWANEJ W PKT. 2H 
Szt. 520      

2H 

Wiertarki akumulatorowe z ładowarkami, 

dedykowane do zabiegów alloplastyki stawu 

biodrowego 4 szt.- dzierżawa 

m-c 24      

2I 

Kontenery do sterylizacji bezobsługowych 

pracujących w systemie otwartym, z systemem 

automatycznego plombowania (niewymagający 

stosowania plomb jednorazowego użytku w ilości 

zapewniającej 365 cykli sterylizacji, dostosowanego 

wymiarami do instrumentarium dostarczonego w 

ramach umowy - dzierżawa 

m-c 24      

 Ogółem:        

Uwaga:  

1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 

2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i 

NMR. 

*- niepotrzebne skreślić 

Lub 

TABELA 3. 

LP. Nazwa/opis j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Vat 

% 

Wartość 

brutto 

Podać: 

(Wszystkie 

zaoferowane 

przez 

danego 

Wykonawcę 

implanty 



muszą być 

tego samego 

producenta) 

Producenta/  

nazwę 

własną - 

handlowa  

/wszystkie 

zaoferowane 

numery 

katalogowe 

3A 
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 

(komplet zawiera dwie śruby/ zaślepki) 
kpl. 350      

 

Trzpień -bezcementow y tytanowy, Trzpi eń 

modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający 

się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej 

długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz 

w opcji standard, coxa vara i high offset; 

uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej 

długości pokryty hydroksyapatytem (średnia 

grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 

190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 

8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem 

szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. 

Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i 

poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą 

pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana , 

spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień 

dysplastyczny w opcji kołnierzowej   i  

bezkołnierzowej Trzpi eń standardowy endoprotezy 

bezcementowej w 

wersji lateralnej i standardowej z eurokonusem 

12/14mm 

szt. 350      

 

Panewka bezcementowa - Panewka hemisferyczna, 

bezcementowa typu "press--fit", wykonana ze stopu 

tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm 

osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, 

bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 

śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-

66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 

wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w 

zależności od rozmiaru) 

szt. 350      

 Wkładka - Wkładka polietylenowa crosslink (wysoko 

usieciowany polietylen) o średnicy wewnętrznej 
szt. 350      



28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem 

w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna 

i z re orientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o 

średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-66mm 

neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm 

z dziesięciostopniową reorientacją . Wersje bez i z 

kołnierzem antyluksacyjnym. 

 

Głowy metalowe Głowa metalowa o średnicy 28 

mm, 32 mm, 36mm CoCr, 4 długości szyjki dla 

rozmiaru 28, 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, 

konus 12/14 

szt. 350      

 

Zaślepki i śruby do dodatkowej stabilizacji panewki 

do kości gąbczastej od długości od 20mm do 70mm, 

co 5mm 

szt. 700      

3B trzpień przynasadowy szt. 126      

 

trzpień przynasadawy - Trzpień, mocowany w 

przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu 

tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu 

umożliwiającymi pierwotną stabilizacje oraz wtórną 

osteointegracje.  Dostępny w 13 rozmiarach, w 

wersji standard offset oraz high offset, o długości 

trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 

sto pni. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 

1,25mm oraz długości o 2mm miedzy rozmiarami. 

Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8mm 

w rozmiarze 4-12 . Euro konus 12/14mm. 

szt. 126      

3C Endoproteza cementowa stawu biodrowego kpl. 32      

 

Trzpień cementowy - Trzpień cementowy gładki 

stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się 

dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 

11 rozmiarach , kąt szyjki 135 stopni, trzpień w 

wersji standardowej oraz wersji High Offset (o 

odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka 

rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), Eurokonus 12/ 

14mm. 

szt. 32      

 

Głowa - Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 

mm, 32 mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 

długości szyjki dla rozmiaru 28,3 długości szyjki dla 

rozmiaru 32, konus 12/14 

szt. 32      

 
Panewka - Panewka cementowana - wykonana z 

polietylenu (wysoko usieciowany polietylen) w 

rozmiarach od 44 mm do 54 mm, średnica 

szt. 32      



wewnętrzna panewki 28mm i 32mm. Panewka 

posiada znacznik radiologiczny. 

3D Endoproteza bipolarna stawu biodrowego Kpl. 160      

 

Głowa bipolarna -Głowa bipolarna o podwójnej 

artykulacji (metal - polietylen - metal), 

wykorzystująca dodatkową artykulację w celu 

zmniejszenia zużycia panewki; pasująca do 

metalowej głowy o średnicy 22.225 mm w 2 dł. 

szyjki lub 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy 

zewnętrznej posiadającej  eliptyczny kształt, o 

dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe 

anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie 

działających sil; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 

65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm 

oraz w 19 rozmiarach (39mm - 57mm) dla głowy 

wewnętrznej o średnicy 22.225mm; głowa 

wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. 

szt. 160      

 

Trzpień cementowy- Trzpień cementowy gładki 

stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się 

dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 

11 rozmiarach, kąt szyj ki 135 stopni, trzpień w 

wersji standardowej oraz wersji High Offset (o 

odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka 

rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14 . 

szt. 160      

 
Głowa - Głowa metalowa o średnicy 28 mm CoCr, 4 

długości szyjki dla rozmiaru 28, konus 12/14 
szt. 160      

 Korek do kanału kostnego+ centralizer szt. 160      

3E 
Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemy z 

poz.3A 
kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 

cementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 
bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do 

panewki 
 24      

3F 
Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu 

z poz.3A 
kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 

bezcementowy 
 6      



 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 
bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do 

panewki 
 24      

3G 
JEDNORAZOWE OSTRZA DO WIERTARKI 

ZAOFEROWANEJ W PKT. 3H 
szt. 520      

3H 

Wiertarki akumulatorowe z ładowarkami, 

dedykowane do zabiegów alloplastyki stawu 

biodrowego 4 szt.- dzierżawa 

m-c 24      

3I 

Kontenery do sterylizacji bezobsługowych 

pracujących w systemie otwartym, z systemem 

automatycznego plombowania (nie wymagający 

stosowania plomb jednorazowego użytku w ilości 

zapewniającej 365 cykli sterylizacji, dostosowanego 

wymiarami do instrumentarium dostarczonego w 

ramach umowy - dzierżawa 

m-c 24      

 Ogółem:        

Uwaga:  

1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 

2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i 

NMR. 

*- niepotrzebne skreślić 

TABELA 4. 

LP. Nazwa/opis j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Vat 

% 

Wartość 

brutto 

Podać: 

(Wszystkie 

zaoferowane 

przez 

danego 

Wykonawcę 

implanty 

muszą być 

tego samego 

producenta) 

Producenta/  

nazwę 

własną - 

handlowa  

/wszystkie 

zaoferowane 

numery 

katalogowe 



4A 

Trzpień - bezcementowy prosty, uniwersalny, 

bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, 

wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, 

pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą 

okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem 

na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25 

do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), 

z dodatkowymi wzdłużnymi rowkam i dla 

poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, 

kąt CCD 138 stopni, dostępny trzpień lateralizowany 

pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą 

okładziną tytanową i dodatkowo 

hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 

6,25 do 20mm (długość trzpieni od 132 dd160mm) z 

dodatkowymi z wzdłużnymi rowkami dla 

poprawienia stabilizacj i pierwotnej, konus 12/14, 

kąt CCD 138 stopni w dziesięciu rozmiarach. 

Kpl. 350      

 

Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej 

hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu 

tytanowego, pokryta dodatkowo tytanem o 

strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia 

osteointegracji, z trzema otworami do śrub 

stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki 

do śródoperacyjnego usunięcia oraz panewka 

bezotworowa, w rozmiarach od 42mm do 72mm ze 

skokiem co 2mm 

Szt. 350      

 

Wkładka - wykonana z polietylenu typu cross link 

(wysoko usieciowany polietylen), standard i z 10-cio 

stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o 

średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm 

Szt. 350      

 

Głowy CoCrMo - głowa w średnicy 28mm, 32mm i 

36mm wykonana ze stopu CoCrMo w 4 długościach 

szyjki 

Szt. 350      

 Zaślepki i śruby do dodatkowej stabilizacji panewki Szt. 700      

4B trzpień przynasadowy Szt. 126      

 

trzpień przynasadowy - bezcementowy typu short 

steam., wykonany ze stopu tytanowego zwężający 

się dystalnie, prosty (nieanatomiczny), prostokątny 

w przekroju dla lepszej stabilizacji antyrotacyjnej, 

pokryty w 1/2 proksymalnej części porowatą 

okładziną tytanową i dodatkowo 

hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany. 

Dostępny w 9 rozmiarach dla wersji standardowej 

Szt. 126      



130 stopni i lateralizowanej 125 stopni. Eurokonus 

12/14mm 

4C Endoproteza cementowa stawu biodrowego Kpl. 32      

 

Trzpień cementowy - trzpień prosty, 

bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania 

centralizera (samocentrujący się), wykonany ze 

stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni; w 9 

rozmiarach; konus szyjki 12/ 14; z wzdłużnymi 

rowkami dla lepszej stabilizacj i pierwotnej, kąt CCD 

138 stopni. Dostępność trzpienia lateralizowanego 

prostego, bezkołnierzowego, niewymagający 

stosowania centralizera (samocentrujący się), 

wykonanego ze stopu CoCrMo o zmatowionej 

powierzchn i; w 5 rozmiarach; konus szyjki 12/14; z 

wzdłużnym i rowkami dla lepszej stabilizacji 

pierwotnej, kąt CCD 138 stopni. 

Szt. 32      

 
Głowa metalowa na konus 12/ 14 o średnicy 28mm, 

32mm w minimum 4 długościach szyjki 
Szt. 32      

 

Panewka polietylenowa (wysoko usieciowany 

polietylen) w rozmiarach od 44 do 60mm 

posiadająca znacznik rtg, średnica wewnętrzna 

32mm; w wersji standard, zatrzaskowej oraz 

panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie 

dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji 

standard i z 10-stopniowym okapem 

Szt. 32      

4D Endo proteza bipolarna stawu biodrowego Kpl. 160      

 

Głowa bipolarna -o średnicy zewnętrznej od 44mm 

do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w 

plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy 

wewnętrznej 28mm 

Szt. 160      

 

Trzpień cementowy - prosty niewymagający  st 

osowani a centralizera (samocentrujący się), 

wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej 

powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyj ki 12/ 14; z 

wzdłużnym i rowkami dla lepszej stabilizacji 

pierwotnej, kąt CCD 135 stopni, w części 

proksymalnej wyposażony w skrzydełka spełniające 

funkcję kołnierza 

Szt. 160      

 
Głowa - głowy CoCrMo w średnicy 28mm w 4 

długościach szyjki 
Szt. 160      

 Korek do kanału kostnego Szt. 160      



4E 
Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu 

z poz. 4A 
kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 

cementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 
bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do 

panewki 
 24      

4F 
Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu 

z poz.4A 
kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub  trzpień monoblok 

bezcementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      

 Głowa  6      

 wkład  6      

 
bolec - śruby do stabilizacji dystalnej oraz śruby do 

panewki 
 24      

4G 
JEDNORAZOWE OSTRZA DO WIERTARKI 

ZAOFEROWANEJ W PKT. 4H 
Szt. 520      

4H 

Wiertarki akumulatorowe z ładowarkami, 

dedykowane do zabiegów alloplastyki stawu 

biodrowego 4 szt.- dzierżawa 

m-c 24      

4I 

Kontenery do sterylizacji bezobsługowych 

pracujących w systemie otwartym, z system 

automatycznego plombowania (nie wymagający 

stosowania plomb jednorazowego użytku w ilości 

zapewniającej 365 cykli sterylizacji, dostosowanego 

wymiarami do instrumentarium dostarczonego w 

ramach umowy - dzierżawa 

m-c 24      

 Ogółem:        

Uwaga:  

1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 

2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i 

NMR. 

*- niepotrzebne skreślić 

Lub 

TABELA 5. 



LP. Nazwa/opis j.m. Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Vat 

% 

Wartość 

brutto 

Podać: 

(Wszystkie 

zaoferowane 

przez 

danego 

Wykonawcę 

implanty 

muszą być 

tego samego 

producenta) 

Producenta/  

nazwę 

własną - 

handlowa  

/wszystkie 

zaoferowane 

numery 

katalogowe 

5A 
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 

(komplet zawiera dwie śruby/zaślepki) 
kpl. 350      

 

Trzpień -bezcementowy, pro sty, w dwóch 

płaszczyznach posiadający kształt klina, wykonany 

ze st opu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty 

porowatą okładziną tytanową 

napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 

rozmiarach. Stożek trzpi enia 12/14. Trzpień 

standardowy endoprotezy bezcementowej w wersji 

lateralnej i standardowej z eurokonusem 12/14mm. 

szt. 350      

 

Panewka bezcementowa- typu press-fit, o średnicy 

zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 

64mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, 

pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i 

hydroksyapatytem. Opcjonalnie do wyboru 

operatora możliwość użycia panewki z wbudowaną 

15 stopni ową nadbudową a także panewki 

dwumobilnej (antyluksacyjnej) typu Press-fit , 

pokrytej hydroksyapatytem, z ruchomą wkładką 

polietylenową 

szt. 350      

 

Wkładka - wkład polietylenowy crosslinkowany 

(wysoko usieciowany polietylen) o śr. wewnętrznej 

28mm, 32mm, 36mm. Wersje bez i z kołnierzem 

antyluksacyjnym 

szt. 350      

 
Głowy metalowe rosnące o średnicach 28mm, 

32mm, 36mm 
szt. 350      



 Zaślepki i śruby do dodatkowej stabilizacji panewki szt. 700      

5B Trzpień przynasadowy szt. 126      

 

trzpień przynasadowy - Trzpień bezcementowy 

krótki przynasadowy prosty, w dwóch płaszczyznach 

posiadający kształt klina, wykonany ze stopu 

tytanowego, w 2/3 

bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową 

napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 

rozmiarach. Eurokonus 12/14mm. Opcjonalnie 

trzpień anatomiczny o 

kształcie spł aszczonego stożka pokryty 

hydroksyapatytem na całej długości w m inimum 9 

rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia z waryzacją 

(zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze 

wzrostem rozmiaru trzpienia) 

szt. 126      

5C Endoproteza cementowa stawu biodrowego kpl. 32      

 

Trzpień cementowy- cementowany, prosty typu 

Muller, zwężający się dystalnie, bez kołnierza, 

stożek szyj ki 12/14, spłaszczony w celu zwiększenia 

stabilności rotacyjnej, 

rowkowany obustronnie, o kącie CCD - 135 stopni, 

samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień 

dostępny w wersji standardowej jak i lateralizowane 

j o rozmiarach: (7,5mm, 8,75mm, 10mm , 11,25mm, 

12,5mm, 13,75mm, 15mm,16,25mm, 17,5mm) 

szt. 32      

 
Głowa - Głowa metalowa w czterech wielkościach 

długości szyjki w rozmiarze 28 i 32mm. 
szt. 32      

 

Panewka - Panewka polietylenowa (wysoko 

usieciowany polietylen) ze znacznikiem 

rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm, 32 

mm, średnica zewnętrzna 46-58 mm, zmienna co 2 

mm 

szt. 32      

5D Endoproteza bipolarna stawu biodrowego kpl. 160      

 

Głowa bipolarna - wykonana z metalowej czaszy i 

polietylenu w rozmiarach od 44mm do 72mm (od 

44mm do 55mm ze skokiem co 1mm bez rozmiaru 

56 i 59mm, od 58mm do 72mm ze skokiem co 

2mm) średnicy zewnętrznej i 28mm średnicy 

wewnętrznej, wyposażona w jednoczęściowy 

mechanizm zamykający. wkład polietylenowy 

pasujący do trzech czaszy metalowych w rozmiarach 

szt. 160      



44-55mm i dwóch czaszy metalowych w rozmiarach 

57-70mm. Mechanizm umożliwiający demontaż 

panewki bipolarnej umiejscowiony n a zewnątrz 

czaszy metalowej. 

 

Trzpień cementowy - cementowany, prosty typu 

Muller, zwężający się dystalnie, bez kołnierza, 

stożek szyjki 12/14, spłaszczony w celu zwiększenia 

stabilności rotacyjnej, 

rowkowany obustronni e, o kącie CCD - 135 stopni, 

samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień 

dostępny w wersji standardowej jak i 

lateralizowanej o rozmiarach: (7,5mm, 8,75mm, 

10mm, 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 15mm, 

16,25mm, 17,5mm) 

szt. 160      

 
Głowa metalowa 28mm dostępne od rozmiaru 44 

do 72 
szt. 160      

 Korek do kanału kostnego szt. 160      

5E 
Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu 

z poz.5A 
kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 

cementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 
bolec - śruby da stabilizacji dystalnej oraz śruby do 

panewki 
 24      

5F 
Endoproteza rewizyjna do zaoferowanego systemu 

z poz.5A 
kpl. 6      

 
trzpień z krętarzem rewizyjny lub trzpień monoblok 

bezcementowy 
 6      

 panewka rewizyjna  6      

 głowa  6      

 wkład  6      

 
bolec - śruby da stabilizacji dystalnej oraz śruby do 

panewki 
 24      

5G 
JEDNORAZOWE OSTRZA DO WIERTARKI 

ZAOFEROWANEJ W PKT. 5H 
szt. 520      

5H 

Wiertarki akumulatorowe z ładowarkami, 

dedykowane do zabiegów alloplastyki stawu 

biodrowego 4 szt.- dzierżawa 

m-c 24      

5I 

Kontenery do sterylizacji bezobsługowych 

pracujących w systemie otwartym, z system 

automatycznego plombowania (nie wymagający 

stosowania plomb jednorazowego użytku w ilości 

m-c 24      



zapewniającej 365 cykli sterylizacji, dostosowanego 

wymiarami do instrumentarium dostarczonego w 

ramach umowy - dzierżawa 

 Ogółem:        

Uwaga:  
1) należy wycenić każdy element kompletu jeśli dotyczy. 
2) Oświadczmy, że po w szczepieniu ww. implantów może/ nie może * być wykonywane badanie TK i 
NMR. 
*- niepotrzebne skreślić 
 ” 

2) w Części XI – Miejsce oraz termin składania ofert, w ust. 11.1 wykreśla dotychczasowy zapis o 
następującej treści:  
„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego 
na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą 
Zamawiającego /ssmtorun/ W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany 
powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie odczytana przez 
Zamawiającego. Ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2020 r. do godz. 10.00 2. Miejsce otwarcia ofert: 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 109 
– Dział Zamówień Publicznych dnia 07.04.2020 r. o godz. 11:00”  
, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści:  
„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego 
na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą 
Zamawiającego /ssmtorun/ W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany 
powyżej, oferta nie zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie odczytana przez 
Zamawiającego. Ofertę należy złożyć do dnia 13.04.2020 r. do godz. 10.00 2. Miejsce otwarcia ofert: 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń, pok. nr 109 
– Dział Zamówień Publicznych dnia 13.04.2020 r. o godz. 11:00”. 
 
Pozostałe warunki zgodne z siwz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 26/03/2020 odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 

http://www.med.torun.pl/

