
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pakiet 1 - Gwoździe śródszpikowe udowe i piszczelowe

Nazwa oraz parametry Ilość Nazwa handlowa

1

20 szt.

2

60 szt.

a 320 szt.

b 1 szt.

c 1 szt.

d
80 szt.

3

1 szt.

a
3 szt.

b 1 szt.

c 1 szt.

d 1 szt.

e
1 szt.

4

1 szt.

a
3 szt.

b 1 szt.

c
1 szt.

RAZEM

Lp. J.m.
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość netto 
[PLN]

Stawka 
VAT [%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość brutto 
[PLN]

Nr katalogowy 
producenta

Producent kraj i jego 
nazwa

Klasa wyrobu 
medycznego

Numer i data świad. 
dopuszcz. do obrotu

Stalowy gwóźdź śródszpikowy udowy kaniulowany, sterylny, 
antegrade/retrograde. Długość gwoździa 260-480 mm ze skokiem co 20 
mm, średnica gwoździa 10-14 mm. Środek dystalnego otworu 
ryglującego umiejscowiony 10 mm od końca gwoździa. Możliwość 
kompresji w zakresie 10 mm. Możliwość zastosowania w części dalszej 
kości udowej śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość 
zastosowania celownika dystalnego

Stalowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy kaniulowany, sterylny. 
Długość gwoździa 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica 
gwoździa 8-14 mm. Środek dystalnego otworu ryglującego 
umiejscowiony 5 mm od końca gwoździa. Możliwość kompresji w 
zakresie 10 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego
Śruba blokująca stalowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-120 mm
Śruba kondylarna stalowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm
Nakrętka na śrubę kondylarną, stalowa, sterylna

Zaślepka stalowa sterylna, ø 8 mm standardowa i ø 11.5 mm o dł. 5-15 mm 
lub śruba kompresyjna stalowa, sterylna

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny, 
antegrade/retrograde. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 
20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. 
Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Dystalny 
otwór w odległości 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub 
kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika 
dystalnego
Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 
mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm
Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm
Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna
Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm

Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 
mm

Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. 
Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica 
gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 
mm. Dystalny otwór w odległości 5 mm od końca gwoździa. Możliwość 
zastosowania celownika dystalnego

Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 
25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm
Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm

Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm standardowa (pełny gwint),  ø 8 mm 
standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm



Pakiet 2 - Płyty nasadowe do złamań piszczeli i strzałki

Nazwa oraz parametry Ilość

1

10 szt.

2

10 szt.

3

10 szt.

a 120 szt.

b 60 szt.

c
20 szt.

20 szt.

100 szt.
40 szt.

RAZEM

Lp. J.m.
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość netto 
[PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość brutto 
[PLN]

Nr katalogowy 
producenta

Producent kraj 
i jego nazwa

Klasa wyrobu 
medycznego

Nazwa 
handlowa

Numer i data 
świad. 

dopuszcz. do 
obrotu

Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości 
piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 14. 
W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 
4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz 
otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we 
fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory 
standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane na 
całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty 
otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania 
przeziernego celownika

Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości 
piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 
4 do 16. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby 
blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 
mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną 
we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory 
standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane na 
całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty 
otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera

Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości 
piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 
do 16. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby 
blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 
mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną 
we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory 
standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane na 
całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty 
otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera

Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 
14-95 mm

Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości 
strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części 
nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w 
części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 
77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm 
korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się 
w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez 
konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość 
ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°

Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm
Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm



Pakiet 3 - Płyty proste rekonstrukcyjne i kompresyjne

Nazwa oraz parametry Ilość

1

10 szt.

2

10 szt.

3

10 szt.

a 30 szt.

b 90 szt.

c
30 szt.

RAZEM

Lp. J.m.
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość netto 
[PLN]

Stawka 
VAT [%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość brutto 
[PLN]

Nr katalogowy 
producenta

Producent kraj i 
jego nazwa

Klasa wyrobu 
medycznego

Nazwa 
handlowa

Numer i data 
świad. dopuszcz. 

do obrotu

Stalowa płyta prosta blokująca rekonstrukcyjna 4 mm. Otwory pod 
śruby blokujące ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 
48 do 264 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera

Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm. Otwory pod śruby 
korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwory blokowane 
poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Ilość 
otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 32 do 266 mm. Na płycie otwory 
do wprowadzenia drutów Kirschnera

Stalowa płyta prosta tubularna 1/3 okręgu. Otwory pod śruby korowe ø 
3.5 mm. Ilość otworów: od 2 do 14. Długości płyt: od 24 do 181 mm. Na 
płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera

Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm
Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 
14-95 mm



Pakiet 4 - Płytki do złamań obojczyka i dalszych nasad kości ramiennej i promieniowej

Nazwa oraz parametry Ilość Nazwa handlowa

1

10 szt.

2

10 szt.

a 20 szt.

b 40 szt.

c 20 szt.

d 40 szt.

3

10 szt.

a 40 szt.

b 40 szt.

c
60 szt.

d 60 szt.
RAZEM

Lp. J.m.
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość netto 
[PLN]

Stawka 
VAT [%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość brutto 
[PLN]

Nr katalogowy 
producenta

Producent kraj i jego 
nazwa

Klasa wyrobu 
medycznego

Numer i data świad. 
dopuszcz. do obrotu

Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. 
W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o 
zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu 
na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki 
blokowane od przodu na część boczną. Otwory niegwintowane do śrub 
o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi 
głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie 
gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania 
śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta 
wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej 
płytki otwory blokująco-kompresyjne

Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości 
ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki 
blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - 
uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej 
(prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe 
i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) 
płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: 
od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm 
korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się 
w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie 
wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu 
dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby 
blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory 
blokująco-kompresyjne

Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm
Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm
Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm
Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm

Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, 
anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe 
promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub o 
średnicy 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi 
głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie 
gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania 
śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta 
wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°
Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm
Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm

Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm
Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm
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