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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Część 1. Proteza przynasadowa stawu biodrowego „anatomiczna”  wkład HDPE - ilość 55 sztuk. 
Trzpień: przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, anatomiczny /prawy, lewy/, pokryty porowatym 

tytanem i napylany hydroksyapatytem, z poprzecznymi żebrowaniami, w co najmniej 9 rozmiarach, 

w opcji standard i co najmniej 8 rozmiarach w opcji High-Offset, euro konus 12/14mm,  

Głowa: ceramiczna  o średnicy  28, 32 i 36  mm w co najmniej 3 długościach szyjki,  

Panewka: typu press-fit, tytanowa,  w kształcie hemisfery, posiadająca okładzinę zewnętrzną pokrytą 

hydroksyapatyem i  napylaną porowatym tytanem, w rozmiarach 38 do 66mm, ze skokiem co 2 mm 

i wkręcana w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego w rozmiarach od 44 do 66 mm, 

z otworami do użycia 3 śrub. Wszystkie artykulacje PE, CoC lub MoM kompatybilne z powyższymi 

panewkami. 
Wkładka: HDPE o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm i 36 mm z offsetem 10 stopni lu 0 stopni  

ceramiczna do głowy o średnicy 28, 32 lub 36 mm, opcjonalnie wkład metalowy, pasujące do obu 

typów panewek. 

 Śruby: tytanowe, w rozmiarach od 20 do 40mm, skok co 5 mm. 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- co najmniej jednego kompletnego fabrycznie nowego instrumentarium,  w kontenerze do 

sterylizacji nie wymagającym dodatkowego pakowania, 

- do każdych pięciu zabiegów jednego ostrza do piły Aesculap Acculan, 

- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

- płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 
Część 2. Proteza przynasadowa stawu biodrowego „anatomiczna”  wkład CoC – ilość 20 sztuk. 
Trzpień: przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, anatomiczny /prawy, lewy/, pokryty porowatym 

tytanem i napylany hydroksyapatytem, z poprzecznymi żebrowaniami, w co najmniej 9 rozmiarach, 

w opcji standard i co najmniej 8 rozmiarach w opcji High-Offset, euro konus 12/14mm,  w 3 

długościach szyjki, 

Głowa: ceramiczna  o średnicy  28, 32 i 36  mm w co najmniej 3 długościach szyjki,  

Panewka: typu press-fit, tytanowa,  w kształcie hemisfery, posiadająca okładzinę zewnętrzną pokrytą 

hydroksyapatyem i  napylaną porowatym tytanem, w rozmiarach 38 do 66mm, ze skokiem co 2 mm 

i wkręcana w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego w rozmiarach od 44 do 66 mm, 

z otworami do użycia 3 śrub.  Wszystkie artykulacje PE, CoC lub MoM kompatybilne z powyższymi 

panewkami. 
Wkładka: ceramiczny do głowy o średnicy 28, 32, 36 mm. 

Śruby: tytanowe, w rozmiarach od 20 do 40mm, skok co 5 mm. 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- co najmniej jednego kompletnego fabrycznie nowego instrumentarium,  w kontenerze do 

sterylizacji nie wymagającym dodatkowego pakowania, 

- do każdych pięciu zabiegów jednego ostrza do piły Aesculap Acculan, 

- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

- płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 
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Część 3. Endoproteza stawu kolanowego kłykciowa  o stopniu zgięcia kolana do 1550 ilość - 30 
sztuk. 
Część udowa:  anatomiczna /prawa, lewa/, w co najmniej 5 rozmiarach, z możliwością zastosowania 

trzpieni przedłużających,  w opcji CR i PS, 

Część piszczelowa: uniwersalna w wersji MB  wykonana  ze stopu CoCrMo, w co najmniej 5 

rozmiarach, z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podk ładek wyrównawczych,  

Wkładka polietylenowa:  typu MB w przynajmniej czterech  grubościach, w opcji CR i PS, 

Rzepka: w minimum czterech rozmiarach 

Cement:  zwykły lub opcjonalnie z gentamycyną 2 x 40 g, 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- co najmniej jednego kompletnego fabrycznie nowego instrumentarium,  w kontenerze do 

sterylizacji nie wymagającym dodatkowego pakowania, 

- jednego ostrza do piły do każdych pięciu zabiegów piły Aesculap Acculan, 

- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

- płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 
Część 4. Endoproteza rewizyjna kolana z mankietami  uzupełniającymi /sleeves/ - ilość 30 sztuk.  
Część udowa: anatomiczna/prawa, lewa/, metalowa,  w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji PS, 

możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnych 

w dwóch grubościach, dokręcenia trzpieni cementowanych i bezcementowych z zerowym lub 2 mm 

offsetem oraz równoczesnego zastosowania kołnierzy udowych, 

Część piszczelowa: metalowa,  typu MB w co najmniej 5 rozmiarach, z możliwością zastosowania 

trzpieni piszczelowych cementowanych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w co 

najmniej trzech grubościach oraz kołnierzy piszczelowych.  Alternatywnie wykonana ze stopu 

tytanowego typu FB w wersji neutralnej i z offsetem, możliwość zastosowania podkładek 

wyrównawczych, klinów połowiczych i pełnych, dokręcenia trzpieni cementowanych 

i bezcementowych z zerowym lub 2 mm offsetem oraz równoczesnego zastosowania kołnierzy 

piszczelowych, 

Wkładka polietylenowa:  typu MB  i FB w rozmiarach od 10 do 30 mm, 
Implant rzepkowy:  polietylenowy w co najmniej czterech rozmiarach, 

Cement:  z gentamycyną,  2 x 40g,  

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- kompletne instrumentarium na żądanie Zamawiającego,   

- jednego ostrza do piły do każdego zabiegu piły Aesculap Acculan, 

- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

- płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

Część 5. Endoproteza rewizyjna kolana związana - ilość - 10 sztuk. 
Część udowa:  anatomiczna/prawa, lewa/,  w co najmniej 3 rozmiarach, możliwość zastosowania 

podkładek udowych w dwóch grubościach, bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki 

przynasadowe kości udowej w pięciu rozmiarach, trzpieni przedłużających w dwóch długościach 

i sześciu średnicach, w wersjach prostych i zgiętych , 

Część piszczelowa: typu MB w co najmniej 5 rozmiarach , z możliwością zastosowania 

bezcementowych kołnierzy piszczelowych niwelujących ubytki przynasadowe piszczeli w czterech 

Rozmiarach oraz trzpieni przedłużających w dwóch długościach i sześciu rozmiarach, 
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Wkładka polietylenowa:  typu MB  wzmocniona rdzeniem metalowych, stabilizowana z możliwością 

związania protezy do systemu zawiasowego, w co najmniej  trzech rozmiarach i pięciu grubościach od 

12  do 30 mm dla każdego rozmiaru, 
Implant rzepkowy:  polietylenowy w co najmniej czterech rozmiarach, 

Cement:  z gentamycyną, 2 x 40g 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- kompletne instrumentarium na żądanie Zamawiającego,   

- jednego ostrza do piły do każdego zabiegu, piły Aesculap Acculan, 

- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

- płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 
Część 6. Endoproteza rewizyjna  kolana - ilość 10 sztuk. 
Część udowa:  anatomiczna/prawa, lewa/ wykonana ze stopu metalowego,  pokryta okładziną 

ceramiczną, w co najmniej 5 rozmiarach, CR i PS, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających. 

Część piszczelowa: uniwersalna, wykonana ze stopu  metalowego ,  pokryta okładziną ceramiczną, 

w co najmniej 5 rozmiarach,  z dwoma podkładkami po dwie grubości każda w każdym komplecie 

i trzpieniem przedłużającym 

Wkładka polietylenowa:  typu MB w co najmniej w 5 rozmiarach /wysokościach/, 
Implant rzepkowy: typu mobile bearing, opcja cementowana i bezcementowa, 

Konieczne:  systemy uzupełniania ubytków uda i piszczeli cementowane i bezcementowane,  
podkładek  i  klinów połowiczych i pełnych, po dwie sztuki podkładek do każdego zabiegu, oraz 
trzpienie przedłużających na udo i piszczel 
Cement: z jednym lub dwoma antybiotykami 2 x 40 g,  

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- co najmniej jednego kompletnego fabrycznie nowego instrumentarium,  w kontenerze do 

sterylizacji nie wymagającym dodatkowego pakowania, na żądanie,   

- jednego ostrza do piły do każdego  zabiegu, piły Aesculap Acculan, 

- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

- płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 
Część 7. Proteza totalnej resekcji stawu kolanowego – ilość - 10 sztuk. 
Modularna, umożliwiająca  śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji 
cementowanej lub bezcementowej. 
Część udowa: połączona z trzpieniem  w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym, części 

łączącej i części przedłużających, pokrytych srebrem o właściwościach antybakteryjnych. Całość 

łączona za pomocą śrub, 

Część piszczelowa: z trzpieniem heksagonalnym w różnych grubościach i częścią łączącą oraz 

przedłużającymi pokrytymi srebrem o właściwościach antybakteryjnych oraz wkładką polietylenową. 

Całość łączona  za pomocą śrub. 

Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu, proteza 
związana. 
Cement: z dwoma antybiotykami  lub z gentamycyną, 2 x 40 g. 
Siatka z włókna PET umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. 
Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- kompletne instrumentarium na żądanie Zamawiającego,   
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- jednego ostrza do piły do każdego zabiegu, piły Aesculap Acculan, 

- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

- płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 
Część 8. Endoproteza czasowa stawu kolanowego - ilość 20 sztuk. 
Endoproteza stawu kolanowego, czasowa, składająca się z części udowej i piszczelowej do operacji 

rewizyjnych w bakteryjnych zakażeniach około protezowych stawu kolanowego, wykonana 

z cementu chirurgicznego z antybiotykiem /gentamycyną/, w 3 różnych rozmiarach. Pakowana 

w sterylne opakowanie. 

Cement: z dwoma antybiotykami  lub z gentamycyną, 2 x 40 g. 
Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

-płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 
Część 9. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - ilość 40 sztuk.  
Produkty: 
-mocowanie udowe – endobutton – podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu 

pozwalająca za zawieszenie przeszczepu w kanale udowy. Płytka na trwale związana z pętlą plecioną 

poliestrową o wysokiej wytrzymałości /bez węzła/. Długość pętli od 15 do 60mm, skok co 5 mm. 

Płytka posiada dwie nici – ciągnącą i przeciągającą, 

-mocowanie piszczelowe -  PLLA biowchanialna śruba interferencyjna o średnicach od 7mm i 

długości 30 mm do średnicy 10mm i długości 30 mm. 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- kompletnego zestawu instrumentarium na żądanie Zamawiającego,   

-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

-płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 
Część 10.  Endoproteza stawu skokowego typu mobile bearing - ilość - 5 sztuk. 
Element piszczelowy:  wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 4 rozmiarach mocowany 

bezcementowo posiadający dwie płetwy mocujące, 

Element skokowy :  wykonany ze stopu CoCr w co najmniej 3 rozmiarach mocowany bezcementowo, 

Wkład polietylenowy: w grubościach od 5 do 8 mm dla każdego z rozmiarów. 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- jednego kompletnego fabrycznie nowego instrumentarium,  w kontenerze do sterylizacji nie 

wymagającym dodatkowego pakowania, na żądanie,  ,   

- jednego ostrza do piły do każdego zabiegu, 

- kompletnego zestawu instrumentarium na żądanie Zamawiającego,   

-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

-płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 
Część 11. Proteza resekyjna panewki kości biodrowej - ilość - 1 sztuka. 
Endoproteza resekcyjna panewki kości biodrowej składająca się z trzpienia biodrowego 

bezcementowego, panewki biodrowej mocowanej do trzpienia, śruby łączącej, wkładu ceramicznego. 

Możliwość ustawienia dowolnego kąta antewersji panewki. 
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Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 

- kompletnego zestawu instrumentarium na żądanie Zamawiającego,   

-płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

Część 12. Endoproteza czasowa stawu biodrowego - ilość - 10 sztuk. 
Endoproteza stawu biodrowego, czasowa do operacji rewizyjnych w bakteryjnych zakażeniach około 

protezowych stawu biodrowego, wykonana z cementu chirurgicznego z antybiotykiem 

/gentamycyną/, wzmocniona wewnętrznym trzpieniem metalowym, w 6 rozmiarach, trzy średnice 

głów oraz dwie długości trzpieni, umożliwiających śródoperacyjne dopasowanie do wielkości panewki 

kostnej oraz kanału kości udowej. Pakowana w sterylne opakowanie. 

Cement: z dwoma antybiotykami  lub z gentamycyną, 1 x 40 g. 
Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 

wszczepu, 

-płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 


