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Śrem, 29.12.2014

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Z
2013 poz. 907 z póżn.zm.), zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie 
 przetargu nieograniczonego na "Dostawę endoprotez i implantów ortopedycznych dla Szpitala w Śremie Sp z o. o."

Jest

Pakiet Nr 43
Zaopatrzenie urazów kości długich kończyny górnej i dolnej
Wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających funkcjonowanie systemu.
Instrumentarium i implanty dostarczane na czas zabiegu. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem.

Dot. Nr 
sprawy: 
ZP/27/PN/
14
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kompletne instrumentarium do zakładania implantów.
Dostawca jest zobowiązany zapewnić szkolenie personelu w zakresie stosowania systemu.

Gwoździe śródszpikowe ramienne

Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierająca opis 
instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.

Gwóźdź 
ramienny 
tytanowy

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

4 szt.

1 szt.

Tytanowy 
gwóźdź 
ramienny 
kaniulowany, 
sterylny. 
Długość 
gwoździa 
140-320 mm 
ze skokiem 
co 20 mm, 
średnica 
gwoździa 7-9 
mm. 
Wygięcie 
gwoździa w 
części 
bliższej o 
wartości 6° a 
w części 
dalszej o 
wartości 4°. 
Możliwość 
kompresji w 
zakresie 6 
mm
Śruba 
blokująca 
tytanowa, 
sterylna ø 4 
mm, dł. 20-60 
mm
Śruba 
kompresyjna 
tytanowa, 
sterylna ø 6 
mm
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1 szt.
RAZEM

Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zaślepka 
tytanowa 
sterylna ø 6 
mm i o dł. 0-
25 mm

Gwóźdż 
ramieny 
rekonstrukcyj
ny

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

Tytanowy 
gwóźdź 
ramienny 
proksymalny, 
kaniulowany, 
sterylny. 
Blokowany w 
części 
bliższej w 4 
płaszczyznac
h. Otwory w 
bliższej 
części 
gwoździa 
gwintowane. 
Długość 
gwoździa 150 
mm oraz 220-
300 mm ze 
skokiem co 
20 mm, 
średnica 
części 
bliższej 
gwoździa 10 
mm, a części 
dalszej 
gwoździa 8 
mm. 
Wygięcie 
gwoździa w 
części dalszej 
o wartości 6°. 
Dynamizacja 
w części 
dalszej na 
wysokości 
7.5 mm od 
końca 
gwoździa. 
Gwoździe 
prawe/lewe



Sheet2

Page 6

6 szt.

1 szt.
RAZEM

Gwoździe śródszpikowe piszczelowe

Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Śruba 
blokująca 
tytanowa, 
sterylna ø 4 
dł 20-60 mm i 
ø 5 mm, dł. 
25-60 mm
Zaślepka 
tytanowa 
sterylna dł. 0-
4 mm

Gwóźdź 
piszczelowy 
tytanowy

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

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. 
Wygięcie 
gwoździa w 
części 
bliższej o 
wartości 10° 
a w części 
dalszej o 
wartości 4°. 
Otwory w 
cześci dalszej 
w odległości 
5,15 i 25 mm 
od końca 
gwoździa. 
Wszystkie 
elementy 
systemu 
sterylne. 
Wymagana 
sterylność 
podwójna:
Opakowanie 
zewnętrzne 
ofoliowane z 
widocznym 
oznakowanie
m. 
Opakowanie 
wewnętrzne 
wzmocnione ,
zapobiegając
e 
przypadkowe
mu 
otwarciu 
,oznakowane. 
  Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.                 
                       
                       
                       
                
Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.
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3 szt.

1 szt.

1 szt.
RAZEM

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 o 
długości 0 
mm (pełny 
gwint),  ø 8 
mm o 
długości 0 
mm oraz ø 
11.5 mm o 
długości 5-35 
mm



Sheet2

Page 9

Gwoździe śródszpikowe udowe

Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gwóźdź 
udowy 
tytanowy

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

Tytanowy 
gwóźdź 
śródszpikowy 
udowy, 
kaniulowany, 
sterylny. 
Długość 
gwoździa od 
140-480 mm 
ze skokiem 
co 20 mm, 
średnica 
gwoździa 9-
15 mm. 
Gwóźdź 
antegrade/ret
rograde. 
Możliwość 
zastosowania 
kompresji w 
zakresie do 
10 mm. 
Otwór w 
cześci dalszej 
15 mm od 
końca 
gwoździa. 
Możliwość 
użycia śrub 
kondylarnych 
o średnicy 5 
mm. 
Wszystkie 
elementy 
systemu 
sterylne. 
Wymagana 
sterylność 
podwójna:
Opakowanie 
zewnętrzne 
ofoliowane z 
widocznym 
oznakowanie
m. 
Opakowanie 
wewnętrzne 
wzmocnione ,
zapobiegając
e 
przypadkowe
mu 
otwarciu 
,oznakowane. 
  Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.                 
                       
                       
                       
                
Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.



Sheet2

Page 11

3 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
RAZEM

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 z 
nakładką, 
sterylna, ø 5 
mm i dł. 40-
120 mm

Śruba 
kompresyjna 
tytanowa, 
sterylna, ø 8 
mm i dł. 0-15 
mm

Zaślepka 
tytanowa 
sterylna, ø 8 
mm i dł. 0 
mm oraz ø 
11.5 mm i dł. 
5-35 mm
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Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gwóźdź 
udowy 
rekostrukcyjn
y

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

Tytanowy 
gwóźdź 
śródszpikowy 
rekonstrukcyj
ny udowy, 
kaniulowany, 
sterylny. 
Długość 
gwoździa od 
340-480 mm 
ze skokiem 
co 20 mm, 
średnica 9, 
11, 13 i 15 
mm. Kąt 
szyjkowo-
trzonowy 
125°. 
Wygięcie 
gwoździa w 
części 
bliższej o 
wartości 4° 
na valgus. 
Promień 
wygięcia 
gwoździa 
2000 mm. 
Wszystkie 
elementy 
systemu 
sterylne. 
Wymagana 
sterylność 
podwójna:
Opakowanie 
zewnętrzne 
ofoliowane z 
widocznym 
oznakowanie
m. 
Opakowanie 
wewnętrzne 
wzmocnione ,
zapobiegając
e 
przypadkowe
mu 
otwarciu 
,oznakowane. 
  Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.                 
                       
                       
                       
                
Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.
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2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
RAZEM

Gwoździe gamma

Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Śruba główna 
ciągnąca 
tytanowa, 
kaniulowana, 
sterylna ø 6.5 
mm, dł. śruby 
65-130 mm

Śruba 
blokująca 
tytanowa, 
sterylna, ø 5 
mm, dł. 25-
120 mm ze 
skokiem co 5 
mm
Śruba 
kompresyjna 
tytanowa, 
sterylna ø 8 
mm

Zaślepka 
tytanowa 
sterylna, ø 8 
mm i dł. 0 
mm oraz ø 13 
mm i dł. 5-15 
mm

Gwóźdź 
Gamma

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

Gwóźdź 
gamma 
rekonstrukcyj
ny 
śródszpikowy 
, 
kaniulowany, 
blokowany w 
rozmiarach:kr
ótki 180mm, 
długi : 280-
460mm, o 
kątach 120 , 
125, 130, 135 
st . Gwóźdź o 
grubości 
15,5-17mm,w 
czesci dalszej 
grubość 
11mm.Jedna 
śruba 
doszyjkowa 
70-120mm o 
średnicy 
10,5mm. 
Jedna śruba 
blokująca do 
części 
dystalnej 
5mm i 
6.28mm, o 
długościach 
25-45mm z 
przeskokiem 
co 2,5mm, od 
45 do 90mm 
przeskok co 
5mm. 
Śruba 
kompresyjna 
o średnicy 8 
mm, długości 
17,5mm. 
Zaślepki o 
średnicach 
11mm oraz 
15,5. 
Możliwość 
założenia 
srub 
kondylarnych. 
celownik 
węglowy do 
określenia 
pozycji śruby 
głównej w 
szyjce od 
strony A/P i 
bocznej. 
System 
wykonany ze 
stali 
nierdzewnej 
lub tytanu.
Komplet 
(gwóźdź, 
śruba 
główna, 
śruba 
dystalna, 
zaślepka, 
śruba 
kompresyjna
Wszystkie 
elementy 
systemu 
sterylne. 
Wymagana 
sterylność 
podwójna:
Opakowanie 
zewnętrzne 
ofoliowane z 
widocznym 
oznakowanie
m. 
Opakowanie 
wewnętrzne 
wzmocnione ,
zapobiegając
e 
przypadkowe
mu 
otwarciu 
,oznakowane. 
  Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.                 
                       
                       
                       
                
Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.
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1 szt.

1 szt.

1 szt.
RAZEM

…...................................................
miejscowość, data

Śruba główna 
(ciągnąca) 
stalowa, 
sterylna ø 
10.5 mm, dł. 
70-120 mm
Śruba 
blokująca 
stalowa, 
sterylna ø 5 
mm i 6.28mm

Zaślepka 
stalowa 
sterylna, ø 11 
mm o dł. 0 
mm i ø 15.5 
mm o dł. 5-10 
mm

W formularzu podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji 
towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie 
konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza formularz po cenach określonych w 
formularzu do końca związania warunkami przyszłej umowy.

…................................................................................ pieczęć firmowa oraz podpis osoby 
uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Dopuszcza się wyłącznie formularz wypełniony w 
całości
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Winno być:

Pakiet Nr 43
Zaopatrzenie urazów kości długich kończyny górnej i dolnej
Wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających funkcjonowanie systemu.
Instrumentarium i implanty dostarczane na czas zabiegu. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełen wybór implantów przed każdym zabiegiem.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kompletne instrumentarium do zakładania implantów.
Dostawca jest zobowiązany zapewnić szkolenie personelu w zakresie stosowania systemu.

Gwoździe śródszpikowe ramienne

Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierająca opis 
instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.

Gwóźdź 
ramienny 
tytanowy

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

4 szt.

1 szt.

Tytanowy 
gwóźdź 
ramienny 
kaniulowany, 
sterylny. 
Długość 
gwoździa 
140-320 mm 
ze skokiem 
co 20 mm, 
średnica 
gwoździa 7-9 
mm. 
Wygięcie 
gwoździa w 
części 
bliższej o 
wartości 6° a 
w części 
dalszej o 
wartości 4°. 
Możliwość 
kompresji w 
zakresie 6 
mm
Śruba 
blokująca 
tytanowa, 
sterylna ø 4 
mm, dł. 20-60 
mm
Śruba 
kompresyjna 
tytanowa, 
sterylna ø 6 
mm
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1 szt.
RAZEM 3 kpl

Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zaślepka 
tytanowa 
sterylna ø 6 
mm i o dł. 0-
25 mm

Gwóźdż 
ramieny 
rekonstrukcyj
ny

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

Tytanowy 
gwóźdź 
ramienny 
proksymalny, 
kaniulowany, 
sterylny. 
Blokowany w 
części 
bliższej w 4 
płaszczyznac
h. Otwory w 
bliższej 
części 
gwoździa 
gwintowane. 
Długość 
gwoździa 150 
mm oraz 220-
300 mm ze 
skokiem co 
20 mm, 
średnica 
części 
bliższej 
gwoździa 10 
mm, a części 
dalszej 
gwoździa 8 
mm. 
Wygięcie 
gwoździa w 
części dalszej 
o wartości 6°. 
Dynamizacja 
w części 
dalszej na 
wysokości 
7.5 mm od 
końca 
gwoździa. 
Gwoździe 
prawe/lewe
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6 szt.

1 szt.
RAZEM 3 kpl

Gwoździe śródszpikowe piszczelowe

Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Śruba 
blokująca 
tytanowa, 
sterylna ø 4 
dł 20-60 mm i 
ø 5 mm, dł. 
25-60 mm
Zaślepka 
tytanowa 
sterylna dł. 0-
4 mm

Gwóźdź 
piszczelowy 
tytanowy

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

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. 
Wygięcie 
gwoździa w 
części 
bliższej o 
wartości 10° 
a w części 
dalszej o 
wartości 4°. 
Otwory w 
cześci dalszej 
w odległości 
5,15 i 25 mm 
od końca 
gwoździa. 
Wszystkie 
elementy 
systemu 
sterylne. 
Wymagana 
sterylność 
podwójna:
Opakowanie 
zewnętrzne 
ofoliowane z 
widocznym 
oznakowanie
m. 
Opakowanie 
wewnętrzne 
wzmocnione ,
zapobiegając
e 
przypadkowe
mu 
otwarciu 
,oznakowane. 
  Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.                 
                       
                       
                       
                
Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.
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3 szt.

1 szt.

1 szt.
RAZEM 10 kpl

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 o 
długości 0 
mm (pełny 
gwint),  ø 8 
mm o 
długości 0 
mm oraz ø 
11.5 mm o 
długości 5-35 
mm



Sheet2

Page 24

Gwoździe śródszpikowe udowe

Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gwóźdź 
udowy 
tytanowy

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

Tytanowy 
gwóźdź 
śródszpikowy 
udowy, 
kaniulowany, 
sterylny. 
Długość 
gwoździa od 
140-480 mm 
ze skokiem 
co 20 mm, 
średnica 
gwoździa 9-
15 mm. 
Gwóźdź 
antegrade/ret
rograde. 
Możliwość 
zastosowania 
kompresji w 
zakresie do 
10 mm. 
Otwór w 
cześci dalszej 
15 mm od 
końca 
gwoździa. 
Możliwość 
użycia śrub 
kondylarnych 
o średnicy 5 
mm. 
Wszystkie 
elementy 
systemu 
sterylne. 
Wymagana 
sterylność 
podwójna:
Opakowanie 
zewnętrzne 
ofoliowane z 
widocznym 
oznakowanie
m. 
Opakowanie 
wewnętrzne 
wzmocnione ,
zapobiegając
e 
przypadkowe
mu 
otwarciu 
,oznakowane. 
  Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.                 
                       
                       
                       
                
Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.
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3 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
RAZEM 5 kpl

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 z 
nakładką, 
sterylna, ø 5 
mm i dł. 40-
120 mm

Śruba 
kompresyjna 
tytanowa, 
sterylna, ø 8 
mm i dł. 0-15 
mm

Zaślepka 
tytanowa 
sterylna, ø 8 
mm i dł. 0 
mm oraz ø 
11.5 mm i dł. 
5-35 mm
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Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gwóźdź 
udowy 
rekostrukcyjn
y

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

Tytanowy 
gwóźdź 
śródszpikowy 
rekonstrukcyj
ny udowy, 
kaniulowany, 
sterylny. 
Długość 
gwoździa od 
340-480 mm 
ze skokiem 
co 20 mm, 
średnica 9, 
11, 13 i 15 
mm. Kąt 
szyjkowo-
trzonowy 
125°. 
Wygięcie 
gwoździa w 
części 
bliższej o 
wartości 4° 
na valgus. 
Promień 
wygięcia 
gwoździa 
2000 mm. 
Wszystkie 
elementy 
systemu 
sterylne. 
Wymagana 
sterylność 
podwójna:
Opakowanie 
zewnętrzne 
ofoliowane z 
widocznym 
oznakowanie
m. 
Opakowanie 
wewnętrzne 
wzmocnione ,
zapobiegając
e 
przypadkowe
mu 
otwarciu 
,oznakowane. 
  Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.                 
                       
                       
                       
                
Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.
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2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
RAZEM 10 kpl

Gwoździe gamma

Lp. Ilość J.m.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Śruba główna 
ciągnąca 
tytanowa, 
kaniulowana, 
sterylna ø 6.5 
mm, dł. śruby 
65-130 mm

Śruba 
blokująca 
tytanowa, 
sterylna, ø 5 
mm, dł. 25-
120 mm ze 
skokiem co 5 
mm
Śruba 
kompresyjna 
tytanowa, 
sterylna ø 8 
mm

Zaślepka 
tytanowa 
sterylna, ø 8 
mm i dł. 0 
mm oraz ø 13 
mm i dł. 5-15 
mm

Gwóźdź 
Gamma

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN]

Wartość 
netto [PLN]

Stawka VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość 
brutto [PLN]

Nr 
katalogowy
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1 szt.

Gwóźdź 
gamma 
rekonstrukcyj
ny 
śródszpikowy 
, 
kaniulowany, 
blokowany w 
rozmiarach:kr
ótki 180mm, 
długi : 280-
460mm, o 
kątach 120 , 
125, 130, 135 
st . Gwóźdź o 
grubości 
15,5-17mm,w 
czesci dalszej 
grubość 
11mm.Jedna 
śruba 
doszyjkowa 
70-120mm o 
średnicy 
10,5mm. 
Jedna śruba 
blokująca do 
części 
dystalnej 
5mm i 
6.28mm, o 
długościach 
25-45mm z 
przeskokiem 
co 2,5mm, od 
45 do 90mm 
przeskok co 
5mm. 
Śruba 
kompresyjna 
o średnicy 8 
mm, długości 
17,5mm. 
Zaślepki o 
średnicach 
11mm oraz 
15,5. 
Możliwość 
założenia 
srub 
kondylarnych. 
celownik 
węglowy do 
określenia 
pozycji śruby 
głównej w 
szyjce od 
strony A/P i 
bocznej. 
System 
wykonany ze 
stali 
nierdzewnej 
lub tytanu.
Komplet 
(gwóźdź, 
śruba 
główna, 
śruba 
dystalna, 
zaślepka, 
śruba 
kompresyjna
Wszystkie 
elementy 
systemu 
sterylne. 
Wymagana 
sterylność 
podwójna:
Opakowanie 
zewnętrzne 
ofoliowane z 
widocznym 
oznakowanie
m. 
Opakowanie 
wewnętrzne 
wzmocnione ,
zapobiegając
e 
przypadkowe
mu 
otwarciu 
,oznakowane. 
  Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.                 
                       
                       
                       
                
Termin 
ważności 
sterylności 
minimum 1 
rok.
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1 szt.

1 szt.

1 szt.
RAZEM 5 kpl

…...................................................
miejscowość, data

Śruba główna 
(ciągnąca) 
stalowa, 
sterylna ø 
10.5 mm, dł. 
70-120 mm
Śruba 
blokująca 
stalowa, 
sterylna ø 5 
mm i 6.28mm

Zaślepka 
stalowa 
sterylna, ø 11 
mm o dł. 0 
mm i ø 15.5 
mm o dł. 5-10 
mm

W formularzu podane są ilości szacunkowe, służące do określenia ceny poszczególnych pozycji 
towaru, natomiast wykonawca związany warunkami przyszłej umowy jest obowiązany, jeżeli zajdzie 
konieczność dostarczać towar w ilościach, wykraczających poza formularz po cenach określonych w 
formularzu do końca związania warunkami przyszłej umowy.

…................................................................................ pieczęć firmowa oraz podpis osoby 
uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Dopuszcza się wyłącznie formularz wypełniony w 
całości
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