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 Józefów dnia, 18 grudnia 2020r. 

SPZOZPM.DA.26.20.2020 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na: sukcesywną dostawę materiałów stomatologicznych na 

rzecz Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w 

Józefowie. 

Pytania dla pakietu nr I 

poz. 26 -  widnieje zapytanie o produkt - Gutta Percha Points z chlorcheksydyną .  

Dostaliśmy informację od dystrybutora, iż od przyszłego roku produkt ten nie będzie produkowany i 

jest dostępny tylko do wyczerpania zapasów- nie występują również na rynku zamienniki tego 

produktu. Co przewidują Państwo w takiej sytuacji?  

Odpowiedź: W tej sytuacji Zamawiający rezygnuje z poz. 26 w pakiecie nr I. 

  
Pytania dla pakietu  nr II 

poz. 15  -  które mają być /i ile łącznie op., jeśli te po 500 szt/? 

Odpowiedź: 1 x 500 szt.  3x 100 szt. 

 

poz. 16 i 29- czy chodzi o tę samą taśmę w rolce 15 mb? 

Odpowiedź:  Nie to są dwie różne taśmy. Poz. 16 – to paski celuloidowe ilość  5 szt. 

Poz. 29 – to paski ścierne ilość 5 szt. 

 

poz. 27 - kalka podkówka jest w opakowaniu a 72 listki /6x12 listków/ - czy mamy zaoferować 16 

op. a 72 listki czy przeliczyć wedle podanych ilości w op. - 144 szt -  i wycenić 32 op.? 

Odpowiedź: Kalka zgryzowa 72 listki ilość 10 op. 

 

poz. 34 - czy szalka ma być o średnicy 80mm? (do wyboru są: 40,50,60,70,80,90,100,120,150 i 

200mm - w różnych cenach). 

Odpowiedź: Chodzi o średnicę 80 mm. 

 

Pytania dla pakietu nr III 

poz. 8 - czy chodzi o 6 opakowań a 10 g? 

Odpowiedź: Zmiana na ilość 8 opakowań. 

poz.18 - materiał ma wielkość 2,4 g (pulpogel)- czy taki ma być czy chodzi o inny (i jaki) produkt? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pulpogel 2,4 g w ilość 5 szt. 
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poz. 19 i 26 - cresophene jest wycofany, natomiast zamiennik camphenol plus na razie 

niedostępny (wycofany z powodu ponownej rejestracji wyrobu w urzędzie), mam tylko zwykły 

kamfenol 20ml - czy takie cos mam zaoferować w obu pozycjach?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuści Kamfenol ilość 10 szt. Jednocześnie usuwa się z 

Formularza poz. 19 

poz. 29 - podchloryn jest dostępny w opakowaniach a 200 i 400 g, nie mam w litrowych 

opakowaniach. ile mamy zaoferować opakowań i której wielkości? 

Odpowiedź: 200 ml ilość 10 szt. 

 

Dyrektor 

/-/ Maria Kurcz 

 

 

 


