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1

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - 

kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, w wersjach lewa/prawa . Mocowane 

od strony przyśrodkowej dalszej dł 91mm-171mm,przyśrodkowej tylnej dł 84mm-

164mm , bocznej dalszej dł 91mm-171mm ,tylnobocznej dł 75mm-150mm i 

grzbietowobocznej dł 75mm-151mm m Każda z w/w płytek ma posiadać w  trzonie od 

4 - 12  otworów blokowanych oraz  podłużny otwór  kompresyjny umożliwiający 

wykonanie dwukierunkowej kompresji . W nasadzie płytek  otwory z możliwością 

zastosowania wkrętów blokowanych  o średnicy 2,4 mm lub alternatywnie wkręty 

blokowane o średnicy 3,5 mm.Otwory kompresyjne pod wkręty korowe 3,5mm . 

Wszystkie wkręty z gniazdami typu torx , wkręcane za pomocą śrubokręta 

dynamometrycznego 2Nm. 

. Materiał tytan - bezpieczny dla rezonansu magnetycznego. 

Wkręty wprowadzane do  kosci ramiennej przez płytę za pomoca celownika. 

szt. 12 0,00 0,00 0,00

2

Płytka kształtowa blokowana  do bliższej nasady kości piszczelowej,zakładana od 

stron bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 8  otworów 

blokowanych i otwór kompresyjny w części trzonowej, położonych rozdzielnie. W 

części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadają oporową 

część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową 

kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem 

umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 

otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. 

Długość płytki od 131mm - 236mm . Materiał – stop tytanu. Do otworów blokowanych 

stosuje się 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 posiadają gniazda 

sześciokarbowe. Materiał – stop tytanu

szt. 10 0,00 0,00 0,00

3

Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie 

zmniejszajacym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości

udowej. Na trzonie płyty otwory blokowane od 2 do 8 otworów i jeden otwór kopresyjny  

z możliwością zastosowania kompresji w dwóch kierunkach . W nasadzie płyty 3 

otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w tym dwa otwory pod 

wkręty 7,3mm i jeden pod wkręt 5,0.  Wkręty z gniazdami typu torx .

Materiał tytan.

szt. 2 0,00 0,00 0,00

4

Wkręt  blokowany  LCP sr. 5.0 mm,samogwintujący, 

gniazdo typu torx, długość 25-95mm. 

Materiał tytan.
szt. 50 0,00 0,00 0,00



5

Wkręt blokowany , kaniulowany LCP sr. 7.3 mm,samotnąca, 

gniazdo wkrętu typu torx, długość 30-100mm. 

Materiał tytan.
szt. 4 0,00 0,00 0,00

6

Wkręt blokowany, gąbczasty LCP sr. 5.4 mm,samogwintujący, 

gniazdo wkrętu typu torx, długość 35-80mm. 

Materiał tytan.
szt. 20 0,00 0,00 0,00

7

Wkręt korowy śr. 4,5mm - samogwintujący, gniazdo wkrętu typu torx

 , długość 20-95mm. 

Materiał tytan.
szt. 20 0,00 0,00 0,00

8
Wkręt  blokowany o śr.2,4 samogwintujący kompatybilny z płytkami do dalszej nasady 

ramienia o dł. 16mm- 40mm.Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan.
szt. 20 0,00 0,00 0,00

9

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. 60 0,00 0,00 0,00

10
Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm , dł. 12mm -85mm .Łby 

wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan.
szt. 30 0,00 0,00 0,00

11

Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy.

Wymagania:

Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem 

z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=9÷15mm ze 

skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja

kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części 

bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną,

 a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W części 

dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny. 

Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy 

dodatkowego 

pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm.

Długi - długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, 

do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=9÷15mm ze 

skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º 

oraz 135º), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części 

bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, 

a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5.  W części dalszej 

posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość 

opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina 

antyrotacyjnego 6,5mm.

System wykonany ze stopu tytanu.

szt. 24 0,00 0,00 0,00

12 Instrumentarium w użyczenie na czas trwania umowy. szt. 1 0,00 0,00 0,00

13 Śruba zaślepiająca (do śruby zespalającej ø11). 24 0,00 0,00 0,00



14 Śruba kompresyjna. 24 0,00 0,00 0,00

15 Śruba zaślepiająca gw. krętarzowego w długościach od 0 do 15mm. szt. 24 0,00 0,00 0,00

16 Śruba zespalająca kaniulowana ø11mm. szt. 24 0,00 0,00 0,00

17 Śruba zespalająca kaniulowana ø6,5mm. szt. 24 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

UWAGA !  

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

       ….…………….….…………………………………………………………………………

RAZEM

1.  Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "Nazwa handlowa i producent" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: "nie stosuje". 

W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiającego należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego. 

Wykonawca powinien: 

-  zaoferować implanty wykonane ze stali nierdzewnej,

- zaoferować implanty wykonane z tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, 

- przekazać dla szpitala w użyczenie instrumentaria  na czas trwania umowy, 

- dowozić nieodpłatnie   do   zabiegów   ekstrakcyjnych   zestaw do ekstrakcji śrub,   płyt i gwoździ, 

- utworzyć bank  implantów  na  Bloku  operacyjnym  szpitala  w  Krotoszynie  –  po  1  szt.  z  wybranych rozmiarów,  

- przeprowadzić w trakcie trwania umowy przynajmniej jedno szkolenie personelu. 


