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Poznań 21 sierpnia 2020  

 

Wyjaśnienia treści siwz 

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień na 28 sierpnia godzin i miejsce 

pozostają bez zmian. 

 

poz. 14- czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kalki dwustronnej czerwowo-niebieskiej, czy ma być 

ona wyłącznie czerwona dla obu stron? 

Odp. Zamawiający dopuszcza 

poz. 25 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobu równoważnego innego producenta o takim 

samym składzie, zastosowaniu i wielkości opakowania, ale od innego producenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza 

poz. 37 i 38- czy wskazane pozycje dotyczą tego samego wyrobu i jeśli tak, to czy należy zaoferować 

go dwukrotnie na obu pozycjach? 

Odp. Proszę wycenić dwa razy 

poz. 47 - czy pozycja dotyczy szczotek w kształcie kielicha, płomyka, czy też obu wymienionych 

rodzajów? 

Odp. Proszę wycenić szczotki w kształcie kielicha i płomyka razem. 

poz. 53 - prosimy o doprecyzowanie, czy łączna wymagana ilość dotyczy 2 sztuk czy 2 opakowań a 

10 sztuk (w jedn. miary podano: sztuka) oraz czy pozycja dotyczy gumek z mandrelką na kątnice, czy 

tez chodzi o innego rodzaju gumki (do montowania na mandrelce na prostnice lub kątnicę)? 

Odp. 2 opakowania a 10 szt. pozycja dotyczy gumek na kątnice 

poz. 60, 61, 63 - wymieniony w pozycjach 58-63 materiał Te-econom plus produkowany jest w 5 

uniwersalnych odcieniach: A1, A2, A3, A3.5 i B2, odcienie dentynowe nieprzezierne nie występują. 

prosimy o informacje, jakie odcienie zatem należy zaoferować w pozycjach 60, 61 i 63. 

Odp. Zamawiający dopuszcza na odcienie nieistniejące zaoferowanie zamiennika. 

poz. 65 - wyrób od dłuższego czasu nie jest dostępny w hurtowniach farmaceutycznych (brak 

surowca do produkcji balsamu) - prosimy o wycofanie pozycji z pakietu lub wyrażenie zgody na 

pominięcie jej w ofercie (ze wpisem wartości "0") 

Odp. Proszę wpisać „0” 

poz. 84 - czy pozycja dotyczy paseczków grubości 0,05 mm czy 0,035 mm? 

Odp. Zamawiający prosi o wycenienie obu grubości razem. 

poz. 89 - czy pozycja dotyczy asortymentu klinów (kilka różnych w jednym opakowaniu) czy tez 

chodzi o różne rozmiary klinów w opakowaniach sortowanych (jeden rozmiar), które po przeliczeniu 
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dadzą wymaganą łączną ilość 300 sztuk? dodatkowo prosimy o zmianę jednostki miary ze sztuki na 

opakowania - z uwagi na wymogi ustawy o wyrobach medycznych jak i z powodów czysto 

higienicznych, kliny nie są sprzedawane na sztuki, a na całe opakowania (przypadku zamówienia np. 

20 sztuk nie będzie możliwe, by zrealizować w dostawie wskazaną ilość klinów). 

Odp. Proszę zaoferować 3 opakowania a 100szt. 

poz. 92 - czy wymagane są 92 ? 

Odp. Zamawiający dzieli pozycje 92 na stożki Parasorb Cone i 92a stożki Parasorb Cone 

Genta. Proszę wycenić dwie pozycje 

92. 
Parasorb – stożki kolagenowe (Cone) Parasorb 

Cone  
10 szt op.   10 

92a 
Parasorb – stożki kolagenowe (Cone) Parasorb 

Cone Genta  
10 szt op.   10 

 

poz. 93 - prosimy o dokładne podanie rozmiarów drutu - średnicy w mm, długości drutu oraz czy 

chodzi o drut cięty czy w zwoju do odcinania fragmentu dowolnej długości (wskazane parametry są 

 

chodzi o  taki drut tylko  soft 

 

poz. 98 - szyny pakowane są po dwie sztuki (niedzielone opakowanie/komplet)- czy należy zatem 

zaoferować łącznie 10 sztuk (czyli 5 kompletów a 2 szt), czy też chodzi o 10 kompletów a dwie sztuki 

każdy (łącznie 20 sztuk)? 

Odp. chodzi o 10 kompletów 
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poz. 99 - prosimy o doprecyzowanie, o jaki rodzaj opakowania do przeliczania chodzi - ponieważ 

podano i sztukę (1 listek) i opakowanie (1 kartonik mieści 20 pojedynczo pakowanych listków), nie 

jest jasne, czy należy zaoferować 40 pojedynczych listków gąbki kolagenowej, czy też chodzi o 40 

opakowań kartonikowych a 20 listków każdy (łącznie 800 listków) 

Odp. chodzi o 40 szt. 

poz. 105 - czy pozycja dotyczy poszerzacza do ręcznego opracowywania kanału (k-reamer), czy też 

należy zaoferować poszerzacze maszynowe (jeśli maszynowe, to jakiego rodzaju)? 

Odp. dotyczy poszerzacza do ręcznego opracowywania kanału 

poz. 109-112, 118-119, 124-128 i 143- czy pozycje dotyczą wierteł ze standardowym nasypem? 

(jeśli nie, prosimy o wskazanie wymaganego odpowiednio do pozycji oraz ewentualne rozbicie na 

osobne pozycje w przypadku wymagania różnych nasypów z uwagi na znaczne różnice w cenie 

pomiędzy nimi)  

Odp. standardowy 

poz. 132 i 133 - prosimy o doprecyzowanie, co oznacza "14x4" w opisie przedmiotu zamówienia- 

jest to nieczytelne 

Odp. rozmiar 14 w ilości 4 szt. na kątnice  

poz. 138 - czy pozycja dotyczy przyłbicy w zestawie (ramka okularowa+ wymienne folie), czy też 

chodzi o osłonę twarzy na opasce bez folii wymiennej w komplecie? 

Odp. Przyłbica na opasce z większym obszarem zasłonięcia twarzy 

poz. 139 - prosimy o doprecyzowanie, czy chodzi o wiertło na kątnicę czy turbinę oraz wskazanie 

rozmiaru szczelinowca oraz gradacji jego nasypu (tak jak wskazano np.w poz. 141) 

Odp. wiertło na kątnicę hm 408 m rozmiar 16, przedłużony trzonek zalecamy węglik 

spiekany 

poz. 140 - gaz do palników dostępny jest w opakowaniach a 300 ml. ile zatem zaoferować 

opakowań? (po przeliczeniu wychodzą części dziesiętne opakowania a 300 ml) 

Odp. Proszę zaoferować gaz do palników w opakowaniach a 300 ml. 

poz. 152-161 oraz 170 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzi innego producenta 

(odpowiadające wskazanym typom wymienionych narzędzi)? 

Odp. Proszę wyceniać zgodnie z opisem.  

poz. 164-166 - czy wymagana jest różyczka chirurgiczna (z agresywnie tnącym ostrzem) czy 

standardowo tnąca? 

ODP. Z agresywnie tnącym ostrzem, zalecamy węglik spiekany rozmiar 16. 

poz. 167 - prosimy o doprecyzowanie rodzaju wiertła- (rodzaj - z ząbkowanym lub gładkim ostrzem, 

długość cz. roboczej- krótkie lub długie, rodzaj mandreli - standardowa lub przedłużona) z uwagi na 

duże zróżnicowanie cenowe pomiędzy wskazanymi parametrami. 

Odp. Wykreślamy tę pozycję 
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poz. 168 - prosimy o dokładne wskazanie rodzaju materiału oraz jego parametrów- np.: Bonefill 

block 5x10x10mm - produkt występuje w kilku rodzajach oraz różnych wielkościach cząsteczek, 

bloków i opakowań. Dodatkowo sprowadzany jest wyłącznie pod indywidualne zamówienie bez 

możliwości zwrotu do dostawcy. Dla ułatwienia załączamy link do strony importera materiału, na 

której podano wszelkie informacje:  http://cwittdental.pl/biomaterialy-i-membrany  

Odp. Nr katalogowy 16955  

poz. 169 prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów: ze światłem/bez światła oraz jakie 

ma być przełożenie 

Odp. 1 do 1 + led kątnica chirurgiczna nie wtłaczająca powietrza w miejsce operowane. 

poz. 172 i 173 - prosimy o doprecyzowanie wymaganego rodzaju (mieszanie ręczne lub w 

końcówkach mieszających) i wielkości (gramatura lub pojemność) wymaganego opakowania. 

Odp.  Komplet mta fillapex 4g oraz adseal 4 g  

poz. 174 - prosimy o wskazanie rodzaju fizjodyspensera, do którego mają  

Odp. Irrigaset producent hygitech 

poz. 175 - czy wymagana jest masa normalnie czy szybkowiążąca? 

Odp. masa normalnie 

poz. 176 - prosimy o wskazanie gęstości masy (regular body, light body, super light body lub 

monophase) oraz czy wymagana jest masa normalnie lub szybkowiążąca? 

 Odp. Pierwsza warstwa regular body, druga warstawa light body. 

Dzień dobry, 
  
w nawiązaniu do zadanych pytań prosimy jeszcze o uściślenie, do 

- poz. 99 i 101 - prosimy o dokładniejsze podanie wymaganych parametrów wyciągów (light, 
medium, strong) oraz ich średnicy: 3.2, 4.8, 6.4, 8.0 lub 9.5 mm (tak jak podano w poz. 100); 
 
 
- poz. 100 - jaka jest wymagana ilość ligatur w opakowaniu jednostkowym? 

Oraz 
 
- poz. 147-150 - łyżki wyciskowe marki Duralock występują jedynie w wersji do wycisków 
ortodontycznych (dla pełnego uzębienia, odpowiednie dla poz. 149 i 150- nie są zalecane do 
prac protetycznych) oraz nie występują w wersji do bezzębia. 
 
Odp. Łyżki metalowe z zawijanym pobrzeżem dla bezzębia oraz braków 
wolnoskrzydłowych  
 
Dodatkowo żaden producent nie oferuje łyżek z tworzywa sztucznego do bezzębia na sztuki. 
Dostępne są jedynie w zestawach (niedzielonych kompletach): 
- a 25 łyżek /jednego rozmiaru góra lub dół/ + 1 uchwyt do mocowania na łyżce (łyżki 
perforowane bez rantu, wykonane z powlekanego tworzywem aluminium), 

http://cwittdental.pl/biomaterialy-i-membrany
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- a 12 sztuk jednego rozmiaru (perforowane bez rantu) 
lub wykonanych ze stali nierdzewnej w wersji z rantem (gładka lub perforowana) lub bez 
rantu (gładkie lub perforowane), 
 Odp. Łyżki metalowe dla bezzębia oraz braków wolnoskrzydłowych  
 
Prosimy zatem o informację, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżek plastikowych w 
kompletach (po przeliczeniu do łącznej wymaganej ilości sztuk) lub czy wyraża zgodę na 
zaoferowanie łyżek metalowych. 
  
Komplety 25 szt aluminium falkon orzeł producent 

Załączam zmieniony złącznik asortymentowy w osobnym pliku.  

 

 

  


