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Poznań 6 sierpnia 2019
Zapytanie
•

Czy w związku z wycofaniem z produkcji poz.88 Cresophene zamawiający wyrazi zgodę
na zamianę R4 prod. Septodont.

•

Proszę o informację czy poz.101 Parasorb – stożki kolagenowe maja być pakowane po
1szt czy 10 szt

•

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu wyrobów
farmaceutycznych co pozwoli na przygotowanie atrakcyjniejszej oferty.

Odp. Zgodnie z siwz
poz. 1 - czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktu równoważnego innego producenta, o
takim samym składzie chemicznym, zastosowaniu oraz pojemności /14g/?
poz. 3 i 4 - prosimy o wskazanie ilości wyciągów w opakowaniu jednostkowym,
poz. 5+6 - prosimy o uściślenie, czy obcinaki mają być do łuków czy ligatur oraz czy wymagane jest
narzędzie ściśle określonego lub dowolnego producenta oraz czy część pracująca ma być wykonana
ze stali lub z węglika spiekanego ?
poz. 28 - prosimy o wyjaśnienie, co oznacza podany po nazwie masy wyciskowej skrót : "+10 op.
impl."
poz. 29 - prosimy o wskazanie rodzaju paseczków ściernych (gradacji nasypu - standardowy czy
delikatnie tnący) oraz szerokości paska - 4,6 lub 8 mm
poz. 33 - prosimy o rozbicie pozycji na poszczególne rodzaje wierteł ze wskazaniem ich rozmiarów,
ilości oraz typu nasypu ze względu na duże zróżnicowanie cenowe poszczególnych typów wierteł
poz. 45 - prosimy o wskazanie symbolu wymaganej żarówki - 13865, 64617, 14552 lub 64615?
poz. 46 - prosimy o wskazanie rodzaju oleju - Pana Spray czy Hi-Clean oraz czy ewentualnie
Zamawiający dopuszcza olej innego producenta (ta sama pojemność, niższa cena)?
poz. 47 - czy wskazane w pozycji końcówki mają być kompatybilne z olejem NSK czy olejem innego
producenta (jeśli innego producenta, prosimy o wskazanie jego nazwy w celu zaproponowania
odpowiednich końcówek)
poz. 52 - prosimy o wskazanie wielkości opakowania - strzykawka 1,25g lub butelka 8g
poz. 53 - prosimy o informację, czy pozycja dotyczy tego samego wyrobu co w poz. 52 (oraz
wskazanie wymaganej wielkości/pojemności opakowania), czy też Zamawiający dopuszcza
zaproponowanie w poz. 53 laku innego producenta w opakowaniu a 1g?
poz. 56 - prosimy o uściślenie wielkości opakowania - dostępne wersje to: 1x10 rolek lub taśma w
opakowaniach a 15 lub 3m
poz. 57 - prosimy o wskazanie rodzaju paseczków ściernych (gradacji nasypu - standardowy czy
delikatnie tnący) oraz szerokości paska - 4,6 lub 8mm
poz. 60 - prosimy o uściślenie, z jakiego rodzaju materiału wymagane są szczoteczki (nylon - biały lub
barwiony na różowo, niebiesko oraz fioletowo) lub włosie naturalne
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poz. 61 - czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie pędzelków w opakowaniu a 100 szt w
odpowiednim przeliczeniu do wymaganej ilości łącznej tj. 25op z korzyścią dla Zamawiającego
(lepsza cena)?
poz. 65 - prosimy o wyodrębnienie wymienionej pozycji na osobny pakiet ze względu
na niedostępność wyrobu w hurtowniach (wstrzymanie produkcji z powodu nieokreślonego czasowo
braku surowca)
poz. 66 - prosimy o wskazanie wymaganej wielkości strzykawki - 0,3g lub 1,5g?
poz. 68 - prosimy o wskazanie wymaganej wielkości strzykawki - 2ml lub 10ml?
poz. 77 - czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktu równoważnego innego producenta, o
takim samym składzie chemicznym, zastosowaniu oraz wielkości opakowania (10ml)?
poz. 86 prosimy o wskazanie wymaganego rodzaju paseczków- wytłoczone z przestrzennym
wypukłym kształtem zęba czy płaskie profilowane (z zarysem kształtu zęba) ?
poz. 87 - wskazany produkt został wycofany z obrotu, czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie
produktu równoważnego innego producenta, o takim samym składzie chemicznym i zastosowaniu?
poz. 88 i 89 - prosimy o wskazanie ilości wkładów w opakowaniu jednostkowym lub marki producenta.
poz. 91 - czy Zamawiający wymaga zaproponowania klinów w opakowaniach sortowanych (tylko
jeden rozmiar) czy w asortymencie (mix rozmiarów)?
poz. 96- czy Zamawiający wymaga wierteł z nasypem diamentowym czy z węglika spiekanego do
cięcia kości?
poz. 99- czy Zamawiający wymaga formówek nowego typu (Mifam) czy starego (Ivory do pasków z
dziurkami) ?
poz. 100 - prosimy o wskazanie rodzaju stożków - Cone, Cone Genta czy Sombrero?
poz. 101-103 - prosimy o uściślenie, ile sztuk powinny zawierać opakowania? (czy chodzi o trzy sztuki
wierteł, czy trzy opakowania x 5,10 lub innej ilości wierteł)
poz. 104 - prosimy o informacje czy wymagane są opakowania a 3 sztuki czy 6 sztuk?
poz. 105+106 - wskazane w pozycjach łyżki Duralock przeznaczone są do wycisków ortodontycznych
(opowiadają one pozycjom 107 i 108) lub ewentualnie do wycisków przy brakach częściowych, ale nie
występują w wersji dla bezzębia. Prosimy o informację, czy należy zatem zaproponować łyżki innego
rodzaju i producenta, które nadają się do wycisków przy bezzębiu i jeśli tak, to jakie (do bezzębia
posiadamy łyżki metalowe na sztuki lub plastikowe w opakowaniach a 12 lub kompletach a 25 szt) .
poz. 109 - czy Zamawiający wymaga narzędzia z częścią pracującą ze stali nierdzewnej (tańsze) czy
z węglika spiekanego (droższe)?
Dzień dobry,
w nawiązaniu do dzisiejszych zapytań, mamy jeszcze jedno, dotyczące
poz. 2 - szyny Tigerstedta nie są produktem gotowym, a wykonywanym z drutu protetycznego przez
technika indywidualnie dla pacjenta.
prosimy zatem o doprecyzowanie, jakiego rodzaju (miękki, twardy, spręzysto-twardy), grubości oraz
długości wymagany byłby drut do wykonania takiej szyny i czy dodatkowo pozycja powinna zostać
uzupełniona o drut do wykonania haczyków (jeśli mają być to szyny z haczykami), które dodatkowo
mocowane ligaturą drucianą - jeśli tak, to poprosimy również o wskazanie rodzaju drutu lub ligatur.
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W przypadku, gdy Zamawiający ma na myśli wyrób gotowy, prosimy o wskazanie jego nazwy i marki
producenta, co ułatwi przygotowanie odpowiedniej wyceny.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.08.2019 r zgodnie z ogłoszeniem
BZP nr 540164737-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.
Załącza zmieniony załącznik z opisem przedmiotu – materiałami.
Zamawiający nie wydziela poszczególnych pozycji z opisu przedmiotu zamówienia .
Zmieniony opis uwzględnia udzielone wyjaśnienia zamawiającego w związku z
przesłanymi pytaniami.

