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Bochnia, dnia 24  sierpnia  2020r. 

INFORMACJA II 

dotycząca udzielonych odpowiedzi na otrzymane pytania związane z postępowaniem  na 

zamówienie o wartości szacunkowej wyższej od kwoty 12 000 euro netto na dostawę materiałów 

i wyrobów stomatologicznych i protetycznych dla SPMZOZ w Bochni – oznaczenie sprawy: 

05/ZP/SPMZOZ/2020.  

 

W nawiązaniu do otrzymanych pytań związanych z prowadzonym postępowaniem  na dostawę 

materiałów i wyrobów stomatologicznych i protetycznych - oznaczenie sprawy: 05/ZP/SPMZOZ/2020  

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zgodnie z ust. 6 – „Warunków 

postępowania” przekazuje odpowiedzi na otrzymane następujące pytania: 

Pytanie 1: 

Czy w poz. 3, 4, 5, 18, 25  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów równoważnych o 
tym samym lub zbliżonym składzie, tym samym zastosowaniu oraz pojemności/gramaturze, 
ale innego producenta z korzyścią dla Zamawiającego (niższa cena) ? 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobów równoważnych w poz. 3, 4, 5 i 25  o 
pojemności jednostkowej zgodną z zapisami w tych pozycjach.                                                               
Dla pozycji 18 odpowiedź jest pod pytaniem 5. 
 
Pytanie 2: 
Czy w poz. 11 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tego samego produktu, ale w 
opakowaniu a 3 ml w ilości zgodnej przeliczeniu do łącznej wymaganej ilości (3ml x 15op.)?  
Odpowiedź 2: 
Zamawiający wymaga opakowania jednostkowe  a 5 ml. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o uściślenie w poz. 13 rodzaju cementu (do czego ma być on stosowany), jego 
formy konfekcji i wielkości opakowania oraz sposobu mieszania (ręczne, maszynowe-dla 
kapsułek lub poprzez końcówki mieszające dla opakowań strzykawkowych) 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający określa, że produkt będzie stosowany jako podkład, sposób mieszania - ręczny. 
 
Pytanie 4: 
Czy w poz. 17  Zamawiający wymaga opakowania z korkiem zaopatrzonym w adaptor?           
Odpowiedź 4: 
Tak, Zamawiający wymaga opakowania z korkiem zaopatrzonym w adaptor 
 
Pytanie 5: 
Czy z uwagi na trudności z zaopatrzeniem związane z Covid-19 Zamawiający dopuści   w 
poz. 18 zaoferowanie chusteczek dezynfekujących o zbliżonym składzie i w opakowaniu (np. 
typu flow-pack a 50 sztuk) ?  
Odpowiedź 5: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu  równoważnego o zbliżonym składzie oraz 
dopuszcza opakowania np.  typu flow-pack a 50 sztuk w ilości zgodnej po przeliczeniu do 
łącznej wymaganej ilości. 
 
Pytanie 6: 
Produkt z poz. 20 jest wycofany i niedostępny, czy należy pominąć pozycję, czy też 
zaoferować wyrób równoważny (taki jak w poz. 12, 118)? 
 Odpowiedź 6: 
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Zamawiający wykreśla pozycję 20. 
 
Pytanie 7: 
Czy poz. 22 dotyczy tego samego wyrobu, jaki wskazano na poz. 24 i jeśli tak, to czy należy 
go zaoferować dwukrotnie?  
Odpowiedź 7: 
Zamawiający wykreśla pozycję 22. 

 
Pytanie 8: 
 Kalka z poz. 47  jest dostępna  w niedzielonym opakowaniu a 144 sztuki (12 książeczek a 12 
listków)- czy należy zatem zaoferować 4,5 opakowania po przeliczeniu wymaganej ilości 
sztuk, czy też zaoferować wedle 9 opakowań a 144 listki? (nie ma możliwości sprzedania 
polowy opakowania kalki)  
Odpowiedź 8: 
Zamawiający wymaga  zaoferowania produktu w 9  opakowaniach  w każdym po  144 listki . 

 
 Pytanie 9: 
Czy pozycja 54 dotyczy klinów drewnianych czy z tworzywa sztucznego?  
Odpowiedź 9: 
Zamawiający wymaga klinów drewnianych. 
 
Pytanie 10: 
 Czy pozycja 68 dotyczy samego lusterka- zapasu, czy też należy zaoferować go w komplecie 
z rękojeścią?  
Odpowiedź 10: 
Zamawiający wymaga samego lusterka – zapasu. 

 
Pytanie 11: 
W poz. 60 i 70 wskazano masę Kromopan, przy czym tylko w jednej z nich dodano nazwę 
preferowanego odpowiednika. czy należy zatem rozumieć, iż w poz. 60 należy zaoferować 
wyłącznie Kromopan (bez możliwości zaoferowania produktu równoważnego), zaś w poz. 70 
Kromopan lub Tropicalgin?  
Odpowiedź 11: 
Zamawiający wymaga w poz. 60 wyłącznie masę Kromopan bez możliwości oferowania produktu 
równoważnego.                                                                                                                 
Zamawiający wykreśla pozycję 70. 
 
Pytanie 12: 
Prosimy o wskazanie w poz. 73-75 wymaganej ilości narzędzia w opakowaniu (6 albo 10 
sztuk, w zależności od producenta)  
Odpowiedź 12: 
Zamawiający w poz. 73 – 75 wymaga w każdym opakowaniu jednostkowym po 10 sztuk narzędzi.  
 
Pytanie 13: 
Prosimy o doprecyzowanie w poz. 79 wymaganej ilości saszetek nici w opakowaniu oraz o 
informacje, czy nici przeznaczone są do zaopatrywania przyzębia/zębodołu po ekstrakcji. 
dodatkowo prosimy o potwierdzenie, czy na pewno wymagana długość szycia wynosi 100cm 
(wskazana długość nie jest typowa dla stomatologii, standardowe to 45 lub 75 cm).  
Odpowiedź 13: 
Zamawiający wymaga 36 saszetek nici w  opakowaniu, przeznaczone do zaopatrywania zębodołu po 
ekstrakcji  o standardowej długości 75 cm. 
 
Pytanie 14: 
 Prosimy o doprecyzowanie, czego dokładnie dotyczy przedmiot zamówienia w poz. 83 (co 
to za osłonki i do czego są one przeznaczone ). 
Odpowiedź 14:  
Zamawiający wykreśla pozycję 83. 
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Pytanie 15: 
Produkt z  poz. 84 - Parosin  sprzedawany jest w zestawie/niedzielonym komplecie a 10 
strzykawek. czy należy zatem zaoferować 3 komplety dające 30 strzykawek, czy też chodzi o 
30 zestawów a 10 sztuk każdy?  
Odpowiedź 15:   
Zamawiający wymaga zaoferowania 6 kompletów w każdym po 10 strzykawek. 
 
Pytanie 16: 
Prosimy o doprecyzowanie wymaganej wielkości opakowania pasty w poz. 98 oraz o 
informacje, czy chodzi o pastę do polerowania materiałów protetycznych (np. akryl i metal), 
czy też chodzi o oczyszczanie i polerowanie zębów?  
Odpowiedź 16:   
Zamawiający wykreśla pozycję 98. 
 
Pytanie 17: 
Czy pozycja 100 dotyczy pędzelków z włosia (do mocowania na uchwycie) czy tez chodzi o 
aplikatory- mikropędzelki  z puszkiem?  
Odpowiedź 17:   
W pozycji 100 Zamawiający wymaga tylko pędzelków z włosia - do mocowania na uchwycie. 
 
Pytanie 18: 
 Prosimy o uściślenie, czy w poz. 122 i 124  chodzi o rękaw papierowo-foliowy do autoklawu 
oraz czy należy dwukrotnie zaoferować rękaw o szerokości 10 cm (poz. 122 i 124) - w 
przypadku innego dla poz. 124 prosimy o jego wskazanie (inne dostępne szerokości: 5, 15, 
20, 25 lub 30 cm). 
Odpowiedź 18:   
Zamawiający wykreśla pozycję 122. 
 
Pytanie 19: 
 Prosimy o wskazanie w poz. 132 wymaganej pojemności opakowania (500 ml lub 5 L) oraz o 
informację, czy dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego?  
Odpowiedź 19:   
Zamawiający wymaga produkt  tylko w opakowaniach jednostkowych a 500 ml. 
 
Pytanie 20: 
W  poz. 133  sondy Millera - dostępne są w niedzielonym opakowaniu a 12 sztuk. Prosimy o 
informację, ile należy zaoferować opakowań -jedno czy trzy?  
Odpowiedź 20:   
W pozycji 133 Zamawiający wymaga 3 opakowania w każdym po 12 sztuk.  
 
Pytanie 21: 
 Czy pozycja 135 dotyczy igieł bez sprężynki, czy ze sprężynką?  
Odpowiedź 21:   
W pozycji 135 Zamawiający wymaga  igły ze sprężynką. 
 
Pytanie 22: 
W poz. 139 prosimy o wskazanie wymaganego rozmiaru listka spongostanu: Special 7x5x0,1 
cm lub Standard 7x5x1,0 cm.  
Odpowiedź 22:   
 W pozycji 139 Zamawiający wymaga  listki rozmiaru Standard 7 x 5 x 1,0 cm. 
 
Pytanie 23: 
 Czy pozycja 142 dotyczy tych samych szczotek, co na poz. 141, czy tez chodzi o szczotkę z 
nylonu (a 1 sztuka) lub o komplet szczotek z rączką (1 kpl = 3 szt, niedzielony na części 
dziesiętne opakowania)?  
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Odpowiedź 23:   
Zamawiający wykreśla pozycję 142.    
W pozycji 141 nadaje następującą nazwę produktu: Szczoteczka złota do czyszczenia wierteł, płaska, 
metalowa. 
 
Pytanie 24: 
 Czy pozycja 144 dotyczy tacki małej białej a 100 szt/op. czy dużej białej a 50 szt/op. ?  
Odpowiedź 24:   
W pozycji 144 Zamawiający wymaga tacki jednorazowe białe, małe pakowane po 100szt/op. 

 
Pytanie 25: 
Czy  pozycje  147 i 148 dotyczą tego samego produktu- rękojeści do lusterka 
stomatologicznego, czy tez w drugiej z wymienionych pozycji należy zaoferować innego 
rodzaju trzymadło (jeśli tak, to do jakich lusterek?)  
Odpowiedź 25:   
Zamawiający wykreśla pozycję 147.                                                                                                                   
 
Pytanie 26: 
W poz. 150-153  prosimy o wskazanie rodzaju wymaganej mandrelki (turbina lub kątnica) 
oraz wymaganego rodzaju nasypu (standardowo tnący, mocno tnący, do polerowania) oraz w 
przypadku, gdyby wymagane były różne, o wyodrębnienie ich do osobnych pozycji z uwagi na 
dużą rozbieżność cenową zarówno pomiędzy rodzajem nasypu jak i mandrelki (byłoby to 
korzystniejsze dla Zamawiającego i nie wymagałoby uśredniania- a zatem i niepotrzebnego 
zawyżania oferowanej ceny).  
Odpowiedź 26:   
W poz. 150-153  Zamawiający wymaga produkty do turbiny, standardowo tnące. 
 
Pytanie 27: 
 Prosimy o wskazanie, czy w poz. 159 wymagane jest wiertło na turbinę czy kątnicę.  
Odpowiedź 27:   
Zamawiający wykreśla pozycję 159.   
 
Pytanie 28: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na czas związany z oczekiwaniem na 
odpowiedzi do zadanych pytań, a także z przygotowaniem adekwatnej do przedmiotu 
zamówienia oferty oraz informacje, czy odpowiedzi zostaną udostępnione wyłącznie na 
stronie internetowej Zamawiającego, czy też zostaną nam odesłane drogą mailową.  
Odpowiedź 28:   
W Informacji  I z dnia 19 sierpnia 2020 r.  zmiany dotyczące nowych terminów związanych 
z prowadzonym postępowaniem  zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. 

 Informacje dodatkowe: 

1. Anuluje się  Załącznik Nr 1 do WZ –  Formularz asortymentowo-cenowy i wprowadza 
nowy Załącznik Nr 1a do WZ - Formularz asortymentowo-cenowy, który winien być 
dołączany do oferty jako ważny dokument. 

2. Do przeliczeń można skorzystać z zaktualizowanej wersji Microsoft Excel formularza 
asortymentowo-cenowego – Załącznik Nr 1a do WZ 

 

                                                                                         Kierownik SPMZOZ w Bochni 

                                                                                          Lek. dent. Agnieszka KUBAS 

 


