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PYTANIA  I ODPOWIEDZI 
dotycząca ogłoszonego postępowania na dostawę materiałów i wyrobów stomatologicznych 

oraz protetycznych dla SPMZOZ w Bochni –  
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/SPMZOZ/2019. 

 
1. W związku z otrzymaniem licznych zapytań dotyczących produktów objętych 

postępowaniem przedłu ża się termin składania  ofert do dnia 1 sierpnia 2019 r.  

2. Dołącza się Załącznik Nr 1 do WZ – Formularz asortymentowo-cenowy – wersja 

edytowalna, który jest uzupełniony o rodzaje i ilości wierteł z pozycji 138 –  ujęto je 

jako odrębne pozycje o nr od 143 do 152. 

3. Przy składaniu oferty należy dołączać do niej wymieniony Załącznik Nr 1 wymieniony 

w pkt. 2 – Formularz asortymentowo-cenowy poprawiony.                                                             

4. Zamieszczony w ogłoszeniu Załącznik Nr 1 do WZ w wersji PDF jest nie aktualny. 

5. Przy rozpatrywaniu oferty Zamawiający będzie uwzględniał tylko te, które  

uwzględniają wniesione poprawki i uzupełnienia z zaktualizowane Załącznika Nr 1. 

 

 

Bochnia, dnia 26 lipca 2019 r. 

 

 

 

                                                                     Kierownik SPMZOZ w Bochni 

 

                                                                      Lek. dent. Agnieszka KUBA
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PYTANIA I ODPOWIEDZI  
Dot. dostawy materiałów i wyrobów stomatologicznych oraz protetycznych dla SPMZOZ w Bochni  

Oznaczenie sprawy: 06/ZP/SPMZOZ/2019 
 
Pozycja z 
Zał. Nr 1 
do WZ 

Nazwa produktu jedn.  Ilość PYTANIE ODPOWIEDŹ 

13 BOND OPTOBOND SOLO op 8 
Prosimy o wskazanie pojemności 

materiału 3ml lub 5ml 
Wymagana pojemno ść 5 ml 

16 CHLORAN 2% 200g płyn op 10 
Czy Zamawiający wymaga opakowania z 
adaptorem na korku do pobierania płynu 

przez strzykawkę? 
Nie wymaga 

17 CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI 1op=100st op 50 
Czy chusteczki mają być uniwersalne czy 
do powierzchni wrażliwych na działanie 

alkoholu? 
Uniwersalne  

19 CLEANIC PASTA DO POLEROWANIA 100G op 3 

Czy pasta ma zawierać fluor?       Czy 
Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie produktu 
równoważnego innego producenta dla 
wymienionej pozycji 

Bez fluoru; 
Dopuszcza si ę produkt równowa żny innego 

producenta 

20 COMPOLUX pasta uniw.-14g + kataliz. 14g op 0 

21 CRYSTALINE C2/COMPOLUX kompoz chem.  op 15 

Wskazane materiały w obu pozycjach 
zostały wycofane i nie są już dostępne, 

czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie produktu 

równoważnego? 

Dopuszcza si ę produkt równowa żny 

23 DEPULPIN – strzykawka 3g op 6 

Depulpin jest wycofany, a jego 
zamiennikiem jest Devipasta wskazana 
na poz. 24 - czy należy zatem pominąć 
pozycję 23 czy też uwzględnić ją przy 

zaproponowaniu produktu 
równoważnego (czyli dwukrotnie policzyć 

devipastę x6op.)? 

Skreśla się pozycj ę 

26 ENDOMETHASONE N op. 14g op 3 

Czy Zamawiający dopuszcza produkt 
równoważny o takim samym składzie, 
gramaturze oraz zastosowaniu, ale od 

innego producenta? 

Dopuszcza si ę produkt równowa żny innego 
producenta 
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30 FORMÓWKA Białostocka op 3 

Czy opakowanie ma zawierać jedynie 
kształtki na zęby w odcinku przednim, 
czy obejmować także kształtki na zęby 

boczne? 

Ma zawierać kształtki na z ęby w odcinku 
przednim oraz boczne 

32 FREZY PROTETYCZNE szt 10 

Prosimy o wskazanie rodzaju materiałów, 
które będą opracowywane frezami (gips, 
akryl, rodzaje stopów metali, ceramika) 
dla zaproponowania odpowiedniego i 

właściwego rodzaju frezów 

Materiał: akryl 

53 KLINY m ędzyzębowe asortym 1op=100szt op 6 
Czy asortyment dotyczy klinów z drewna 

czy tez innego materiału (jeśli innego, 
prosimy o wskazanie, jakiego) 

Kliny z drewna 

60 LAPIS stomatologiczny op 1 

Wyszczególniony produkt jest dostępny 
wyłącznie w aptekach jako lek 
recepturowy, czy możemy go pominąć w 
wycenie (bez ryzyka wyeliminowania z 
udziału w postępowaniu) lub poprosić o 
wyodrębnienie go do osobnego pakietu?  

Skreśla się pozycj ę 

64 LINIJKA endodontyczna szt 3 
Prosimy o wskazanie materiału, z 

którego ma być wykonana linijka - plastik 
lub metal; 

Materiał: plastik 

66 LUSTERKO STOMATOLOGICZNE szt 40 

Prosimy o wskazanie rodzaju (płaskie, 
powiększające, rodowane, 
przedniopowierzchniowe) i 

rozmiaru (2,3,4 lub 5) lusterka z uwagi na 
ich duże zróżnicowanie cenowe 

Lusterka płaskie – rozmiar 5 

75 NAKŁADACZE szt 15 
Prosimy o wskazanie rodzaju nakładaczy 

- sztywne, elastyczne, małe, duże Nakładacze sztywne małe i du że 

76 Nici chirurgiczne op 1 

Prosimy o dokładne uściślenie rodzaju 
materiału szewnego - wchłanialne lub 
niewchlanialne, a także zakresu jego 
grubości, rodzaju i rozmiaru igły oraz 

długości szwu. 

Nici chirurgiczne niewchłanialne 5 – 0 1 
metr, 3/8 koła 16mm 

78 OCC CLEANSEPT 20 + spray 750ml op 10 

Czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie produktu 
równoważnego innego producenta dla 
wymienionej pozycji 

Dopuszcza si ę produkt równowa żny innego 
producenta 
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79 OLEJ KAVO SPRAY 500ml op 9 

Czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie produktu 

równoważnego, czy ma być wyłącznie 
olej marki Kavo? 

Ma być tylko Kavo 

81 PASEK metal. do form 5mm rol 30 

Czy wskazana ilość dotyczy łącznie 30 
rolek (a zatem 3 opakowań a 10 szt) czy 
też chodzi o 30 opakowań każde po 10 

rolek (łącznie 300 rolek paska)? 

3 opakowania  a 10szt 

87 PĘDZELKI DO BONDINGU op. 50szt op 15 

Czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie pędzelków w 

opakowaniu a 100 szt (z korzyścią dla 
Zamawiającego - lepsza cena) z 
zaokrągleniem po przeliczeniu do 

pełnego opakowania? 

Dopuszcza si ę pędzelki w opakowaniu a 
100 szt  z zaokr ągleniem po przeliczeniu do 
pełnego opakowania?  

 

88 PILNIK H  28mm 15-40 6szt w op. op 6 

89 PILNIK H 15  EDENTA 25mm 6szt w op. op 6 

90 PILNIK H 20 EDENTA 25mm 6szt w op. op 6 

91 PILNIK H 25 EDENTA 25mm 6szt w op. op 6 

92 PILNIK H 30 EDENTA 25mm  6szt w op. op 6 

93 PILNIK H 35 EDENTA 25mm  6szt w op. op 6 

94 PILNIK H 40 EDENTA 25mm  6szt w op. op 6 

95 PILNIK H asortyment 15-40 25mm op 6 

Czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie pilników równoważnych 

innego producenta? 

Dopuszcza si ę pilniki równowa żne innego 
producenta 

96 PILNIK H BIAŁY op 6 
Prosimy o wskazanie długości roboczej 

pilnika dla wskazanych pozycji 
25 mm 

97 PILNIK H CZERWONY op 6 
Prosimy o wskazanie długości roboczej 

pilnika dla wskazanych pozycji 
25 mm 

98 PILNIK H FIOLETOWY op 3 
Prosimy o wskazanie długości roboczej 

pilnika dla wskazanych pozycji 
25 mm 

99 PILNIK H ŻÓŁTY op 6 
Prosimy o wskazanie długości roboczej 

pilnika dla wskazanych pozycji 
25 mm 

101 PILNIK K asortyment op 6 

czy pozycja 101 jest zdublowana z 
pozycją 100, czy tez chodzi o inna 

długość lub rozmiary pilnika w zestawie - 
prosimy o wskazanie danych. 

Skreśla się pozycj ę 
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106 POSZERZACZE K asort.  Edenta 15-40 op 6 

107 POSZERZACZE K biały op 6 

Czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie poszerzaczy 

równoważnych od innego producenta? 

Dopuszcza si ę poszerzacze równowa żne 
innego producenta 

111 PRZYŁBICA STOMATOLOGICZNA  szt 10 
Prosimy o wskazanie rodzaju przyłbicy 
(standardowa, z zapięciem do okularów 

korekcyjnych czy typu przyłbica) 

Przyłbice standardowe  
( oprawa + wymienne folie ) 

112 QUATRODES UNIT NF 1 l szt 3 

Czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie produktu 

równoważnego innego producenta dla 
wymienionej pozycji 

Nie  

121 SPIRALE LENTULO 25mm 25-40 4szt op 12 

122 SPIRALE LENTULO niebieska op 6 

123 SPIRALE LENTULO zielona op 6 

Czy pozycje dotyczą lentulo ze 
sprężynką czy bez? Dotyczy spirali Lentulo ze spr ężynką 

124 SPONGOSTAN szt 9 

Prosimy o wskazanie rodzaju 
spongostanu (listek standard lub specjal) 

lub kostka dozębodołowa (czy w 
przypadku kostki Zamawiający 

dopuszcza zaproponowanie produktu 
równoważnego w opakowaniach a 

24szt?) 

listki standard 

Zamawiaj ący dopuszcza  produkt 
równowa żny w opakowaniach a 24szt )  

125 SZALKA PETRIEGO szt 3 
Prosimy o wskazanie rozmiarów szalek, 
dostępne wymiary to: 40,60,70,0,90,100 

lub 120 mm 
80, 90, 100 mm 

128 SZCZOTKA DO OSADU NAZ ĘBNEGO  op 30 

Prosimy o wskazanie rodzaju materiału 
(włosie naturalne, nylon biały lub 

barwiony na różowo, niebiesko lub 
fioletowo) oraz kształtu szczoteczek - 

kielich lub płomyk 

Materiał -  biały nylon 
Kształt szczoteczek - kielich 

129 ŚLINIAKI stomatologiczne  1op=100st op 4 
Czy Zamawiający dopuszcza 

zaproponowanie produktu 
równoważnego w atrakcyjniejszej cenie? 

Dopuszcza si ę produkt równowa żny 

134 TWINDICATOR TEST do STER. op. 500szt op 30 
Czy Zamawiający dopuszcza 

zaproponowanie produktu 
równoważnego w atrakcyjniejszej cenie? 

Dopuszcza si ę produkt równowa żny 
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135 VIRUTON Bohr  1l szt 2 

Czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie produktu 

równoważnego innego producenta dla 
wymienionej pozycji 

Nie 

136 VIRUTON Extra  1 l szt 2 

Czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie produktu 

równoważnego innego producenta dla 
wymienionej pozycji 

Nie 

137 VIRUTON Pulver 1kg szt 2 

Czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie produktu 

równoważnego innego producenta dla 
wymienionej pozycji 

Nie  

138 WIERTŁA   

Prosimy o rozbicie pozycji na 
poszczególne rodzaje wierteł na 
diamentowe z węglika lub stali 

nierdzewnej oraz wskazanie odpowiednio 
zakresu ich rozmiarów, rodzaju nasypu a 
także ich kształtów ze względu na bardzo 

duże zróżnicowanie cenowe. 

Rodzaje wierteł uj ęto poni żej w pozycjach 
oznaczonych  Nr 143 – 152. 

Uzupełniono o te pozycje Zał ącznik Nr 1   
do WZ – wersja edytowalna 

141 WYTRAWIACZ ARKONA 13g strzyk op 9 

czy Zamawiający dopuszcza 
zaproponowanie produktu 
równoważnego (w atrakcyjniejszej cenie)  

Dopuszcza si ę produkt równowa żny – w 
formie żelu 

143 WIERTLO DIAM. KULKA ró żne szt 45   
144 WIERTLO DIAM. STOŻEK  ró żne szt 20   
145 WIERTLO DIAM. PŁOMIEŃ różne szt 45   
146 WIERTLO DIAM. WALEC 012 tur szt 45   
147 WIERTLO WĘGL. SP. RÓŻYCZKA 014 k ąt szt 45   
148 WIERTLO WĘGL. SP. RÓŻYCZKA 016 k ąt szt 45   
149 WIERTLO WĘGL. SP. RÓŻYCZKA 018 k ąt szt 45   
150 WIERTLO WĘGL. SP. RÓŻYCZKA 021 k ąt szt 45   
150 WIERTLO WĘGL. SP. RÓŻYCZKA 023 k ąt szt 45   
152 WIERTŁO DO AMALGAMATU szt 20   

 
 


