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Pytanie nr I - czQgi L, poz" L9
Podktad Ultra Blend wystqpuje w opakowaniu handlowym 4x!,2mlr. Czy nastqpifa tu omylka? Czy
Zamawiajqcy planuje zakupii L0 opakowan4xI,2ml? (Zgodnie z ustawE o Wyropach Medycznych nie
m02na dzielii opakowafi handlowych,)
Odpowiedl: Zamawiajqcy zmienia zapis na 2 opakowania po 4x!,2m,,.

Pytanie nr 2 - czq56 L, poz.26
Proszq o sprecyzowanie ksztaltu kalki (prostokqtna, podk6wka), poniewa2 wyst{puje tu znaczqca
162nica cenrlwa,
Odpowiedi: Zamawiajqcy ma na my5li kalkq prostokqtnq.

Pytanie nr 3 - czq56 L, poz" 31
Proszg okre5lii przeznaczenie wymienionych folii antystatycznych i wielko5i opakowania tego
produktu.
Odpowiedi: Folie przeznaczone sq do przylbicy stomatologicznej jako ochrona twarzy przed
wszelkiego rodzaju odpryskami cial stalych i cieczy" 1 opakowanie = 4 szt.

Pytanie nr 4 - czg6t,t, poz.45
Proszq okreSlii rodzai (wchlanialne lub nie, 2yfka lub plecione) nici chirurgicznycfr.
Odpowiedi: Nici niewchlanialne, 2ylka.

Pytanie nr 5 - czq56 !, poz,46-49
wymieniona gutaperka zostala wycofana z produkcji, proszq okreslii zamiennik,
Odpowiedi: Proszq za proponowai prod u kt r6wnowa 2ny.

Pytanie nr 6 - czq56 t, poz.6L
Wymienione pilniki zostaly wycofane z produkcji, proszq okreSlii zamiennik,
Odpowiedi: Proszq za pro ponowai prod u kt 16wnowazny.

Pytanie nr 7 - czgi( L, poz. 69
Proszq okre6lii do czego majq siu2yiwymienione dryle (z jakim systemem maja lyi kompatybilne).
Odpowiedi; Dryle do mechanicznego opracowania czqSci koronowej kanalu tyfu Largo.

Pytanie nr E - czq56 L, poz, 78
Proszq okre$lii rodzaj, wielko5i wymienionych pilnik6w.
Odpowiedi: Pilniki typu NiTi KfH, rozm, t5, 20, 25, 30, 35, 40.



Pytanie, nr 9 - czq56 1, poz" 81

Proszq qkreSlii rodzaj formdwki metalowej,
Odpowiedi: Zamawiajqcy ma na my5liformdwkitypu Mifam.

Pytanie nr 10 - czqfie2, poz, 16

Produkt Kamfenol zostat wycofany z produkcji, proszq okre$lii zamiennik.
Odpowiedi: Proszq za proponowai r6wnowa2ny prod u kt, za m ie n nik.

Pytanie nr 11 - czqfi(,2, poz.26
Produkt Formokrezol zostaf wycofany z produkcji, proszq okre6li6 zamiennik"
Odpowiedi: Proszq za proponowai rdwnowa2ny prod u kt, za m ie n ni k.

Pytanie nr L2 - czgii 2, poz. 32

Produkt Cresophen zostat wycofany z produkcji, proszq okreSlii zamiennik.
Odpowiedi: Proszg potraktowai pozycjq jako niebylq.

Termin skladania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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