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Bardzo proszę o odpowiedź na pytania dotyczące sprawy WSPL Zam. Publ. 
nr 26/18, Pakiet nr 1. 
 
Czy zamawiający dopuszcza do oferty produkty równoważne innego producenta lub 
inne pojemności? 
 
ODP. Tak 
 
Pozycja 8 – miazgociągi maszynowe – zostały wycofane ze sprzedaży. Jak mamy 
traktować tą pozycję? 
ODP. Zmieniamy nazwę na: Pozycja 8 – miazgociągi. 
 
Pozycja 42 – zamawiający wyszczególnił olej do końcówek NSK 1 l , producent 
posiada opakowania 500 ml. Czy ilość ulega zmianie? 
ODP. Tak ilość 500 ml – 2 opakowania 
 
 
Pozycja 83 – Cresophene – produkt został wycofany przez producenta. 
Jak mamy traktować tą pozycję? 
ODP. Proszę zaproponować produkt równoważy o podobnym działaniu.  
 

Poz. 62 Materiał podkładowy światłoutwardzalny – Ionosit strzyk. 50  

Jaką  pojemność Ionositu Zamawiający życzy sobie: 0,33g czy 1,5g? 

Odp. 1,5g 

Poz. 64 Wytrawiacz uniwersalny, strzyk. 60 

Jaką  pojemność WYTRAWIACZA Zamawiający życzy sobie: 2ml, 10ml, 50ml, 13g? 

Odp. 10ml 

Poz. 66 Kamfenol op. 30 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie poz. Kamfenol, został on wycofany z 

produkcji. Zamiennika brak. Istniejący na rynku Capmphenol 20ml Firmy I-Dental 

który jest zarejestrowany jako mieszanina chemiczna, posiada tylko kartę SDS,  

Odp. Capmphenol 20ml Firmy I-Dental 

Poz. 82 Paski metalowe tłoczone profilowane , obustronne lewe i prawe 

trzonowe i przedtrzonowe  op. 30 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie dwóch oddzielnych pozycji: Paski 

metalowe tłoczone obustronne lewe i prawe trzonowe i przedtrzonowe op. 



 
Znak sprawy WSPL Zam. Publ. nr 26/18 

 

30 i Paski metalowe profilowane , obustronne lewe i prawe trzonowe i 

przedtrzonowe op. 30, ze względu na dużą różnicę w cenie. 

Odp. Tak zamawiający wyraża zgodę na utworzenie oddzielnych pozycji 

proszę dodać pozycję. 

 

Poz. 83 Cresophene op. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie poz. Cresophene, został on 

wycofany z produkcji. Zamiennika brak. Istniejący na rynku Capmphenol Plus 

20ml Firmy I-Dental (zamiennik) który jest zarejestrowany jako mieszanina 

chemiczna, posiada tylko kartę SDS,  

Odp. Tak, proszę o wycenę produktu Capmphenol Plus 20ml 

Poz. 84 Włókna szklane nr 1 op. 10 

O jakie opakowanie Włókna szklane nr 1  chodziło Zamawiającemu: opakowanie  

x 1 sztuka czy opakowanie  x 6 sztuk? 

Odp. opakowanie  x 6 sztuk 

Poz. 85 Włókna szklane nr 2 op. 10 

O jakie opakowanie Włókna szklane nr 2  chodziło Zamawiającemu: opakowanie  

x 1 sztuka czy opakowanie  x 6 sztuk? 

Odp. opakowanie  x 6 sztuk 

Poz. 92 Wiertła do zabiegów chirurgicznych – szczelinowce szt. 40 

Jakie wiertła Zamawiający życzy sobie: kątnica czy prostnica?  

Odp. prostnica 

Poz. 96 Parasorb – stożki kolagenowe op. 10 
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O jakie opakowanie Parasorb – stożki kolagenowe chodziło Zamawiającemu: 

opakowanie  x 10 stożków na blistrze, opakowanie  x 5 stożków na blistrze czy  

opakowanie  x 1 stożków na blistrze. 

Odp. opakowanie  x 5 stożków na blistrze 


