Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy
cena netto za
szt

Wartośc
netto

j.m.

ilość

szt

200

8%

Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka, wkręcany
o średnicy 2,7 mm z supermocną nitką, umieszczoną w zewnętrznie
2 wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintowaną oczku
implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 6N. Pakowany
pojedynczo w sterylnym opakowaniu

szt

50

8%

Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK,
bezwęzłowa umożliwiająca mocowanie taśm o szerokości 2mm, o
średnicy: od 4mm - 5,5mm; o długości od 14mm do 15mm, z równo,
3
szeroko rozstawionym gwintem, w celu lepszej fiksacji w kości o słabej
jakości, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy
dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi.

szt

10

8%

L.P.

Opis techniczny produktu

VAT

CZĘŚĆ 1

1

Implant tytanowy do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów,
umieszkony na jednorazowym podajniku,wkręcany o średnicy 5,0 mm i
długości 14,0 mm z dwiema supermocnymi nitkami,w różnych kolorach,
umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza
częścią gwintowaną oczku implantu. Pakowany pojedyńczo w sterylnym
opakowaniu.

wartość brutto

Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa
płytka o wymiarach 3-3,5 x 1,5 x 11-12mm, posiadająca dociąganą pętlę z
nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant
wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez
kanały oraz osobny mechanizm ( dodatkowa nić z uchwytem)
odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu
przeszczepu w kanał udowy.Pętla blokowana mechanicznie od
4
zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jedną-wyraźnie oznaczoną nicią
lub Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL typu endobutton, tytanowa
płytka o wymiarach od 4,5 do 5 mm x 14 mm z wbudowaną pętlą z
wzmacnianej nici w rozmiarach od 15 do 60mm ze skokiem co 5mm
implant powinien posiadać dwie nici służące do przeciągania go przez
kanały, sterylny komplet implantów do kotwiczenia udowego. Jedna z
nici zamocowa na skrzydle w celu pionizacji implant

szt

50

8%

5 Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy

szt

2

8%

Biowchłanialne kaniulowane śruby interferencyjne wykonane z polimeru
kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforan wapnia w
6
rozmiarach średnich od 5,0 do 6,5; oraz od 7mm do 11 mm ze skokiem
co 1 mm, w długościach od 15 mm do 35 mm ze skokiem 5 mm

szt

50

8%

szt

5

8%

szt

25

8%

Drut prowadzący 2,4mm zakończony łopatką 3,5mm, koniec ze
7 znacznikiem laserowym umożliwiającym pomiar długości wywierconego
kanału
Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 3 podłużnych implantów
wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej
wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który
posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy
8
implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z
kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę
prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas
wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia

Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów
wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej
wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który
posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy
9
implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z
kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę
prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas
wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia

szt

15

8%

szt

55

8%

szt

55

8%

Wielorazowe ostrze shavera do tkanek chrzestno-kostnych o średnicy
12 4,5 mm i dłogości 13 cm. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach
producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji.

szt

40

8%

Wielorazowe ostrze shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu , kulka z
rowkami. Ostrza o średnicach 3,5mm; 4,5mm i 5,5mm. Ostrza
13
dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do
oznaczania ilości sterylizacji.

szt

30

8%

Standardowe, wielorazowe ostrze shavera do chrząstki w średnicach 3,5
mm; 4,2mm i 5,5 mm. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach
10
producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych
sterylizacji.
Wielorazowe,agresywne ostrze shavera do tkanek miękkich o
średnicach 3,5mm; 4,2mm i 5,5mm. Ostrza dostarczone w sterylnych
11
opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości
przeprowadzonych sterylizacji.

1. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w
obrębie stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 stopni.
2. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w
obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50 stopni.
14
Elektroda wolframowa, 3.09 mm, długość robocza 13 cm z odsysaniem*
3. Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w
obrębie małych stawów, wyprofilowana pod kątem 30 stopni.
4. Elektroda bipolarna - łaczyk

szt

280

8%

Elektroda bierna dwudzielna, dla pacjętów powyżej 2,2 kg. Jednorazowa,
wyposażona w kabel o długości 4,5 m, pasek ułatwiający zdjęcie płytki z
pacjęta oraz klejącą krawędz, zapobiegającą przedostawaniu się płynów.
Elektroda dyspersyjna z funkcją monitorowania jakości kotaktu CQM (
15
contact quality monitoring). Monitorowanie interfejsu pacjent-elektroda
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oparzenia w miejscu
zastosowania. Opakowanie zbiorcze 100 szt (4 x 25, każda elektroda
pakowana osobno).

szt

15

8%

Zestaw drenów do artroskopii kompatybilny z jednrorolkową i
dwurolkową pompą firmy Conmed Linvatec. Zestaw zawiera dren do
pacjenta z kasetą wyposażoną w membranę gwarantującą orginalność
16
produktu o długości 338 cm , w kolorze niebieskim oraz dodatkowy dren
odprowadzający do shavera w kolorze niebieskim. Materiał wykonania
drenu nie zawiera lateksu. Komplet jednorazowy.

szt

280

8%

Dren odpływowy do pompy dwurolkowej, sterylny, wyposażony w
17 membranę gwarantującą orginalność produktu, w kolorze różowym.
Materiał wykonania drenu nie zawiera lateksu. Komplet jednorazowy.

szt

280

8%

Wykonawca nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu
1)instrumentarium do artroskopii barku,
2)instrumentarium do rekonstrukcji ACL oraz napędy,
3)konsolę do shavera,
4)pompę dwurolkową

Łącznie wartość

CZĘŚĆ 2 - REKONSTRUKCJA CHRZĄSTKI STAWOWEJ
L.P.

Opis techniczny produktu

Piny zbudowane ze splecionych w warkocz włókien węglowych,
stanowiących rusztowanie dla komórek szpiku kostnego. Umożliwiające
1
tworzenie się nowej tkanki chrzęstnej w stawie. Dł. implantu 12,5 mm,
średnica 2,95 mm

j.m.

szt

ilość

40

cena netto za
szt

wartość
netto

Podatek
VAT

8%

wartość brutto

