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Sprawa: DZP-271-298/17 Kraków, 8 maja 2017r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. póz. 2164 ze zm.), pn. „Sukcesywna dostawa materiałów
do wypełnień i instrumentów endodontycznych", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 76225-2017 w dniu
2017-04-28

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w związku z zaistniałą omyłka pisarską dokonuje zmiany
treści SIWZ w części dotyczącej Załącznika nr l B stanowiącego formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu
zamówienia (stosownie dla pakietu nr i/lub nr ....) w zakresie:

- Pakiet nr l pozycja w tabeli 58 i pozycja 72

jest:

l.p Opis przedmiotu zamówienia

Żel zawierący jony fluorkowe,
wapniowe, fosforanowe. Specjalnie
dobrane składniki preparatu mają

1 działanie ochronne i naprawcze, a

58

72

także wzmacniają tkanki zęba.
Zawiera ksylitol, który zatrzymuje
namnażanie bakterii
próchnicotwórczych. Dodatek D-
pantenolu nawilża dziąsła i błonę
śluzową, co ma korzystny wpływ na
stan jamy ustnej. op.= tuba = 20g

opakowanie

Op.=50g

Płyn do poszerzania kanałów
korzeniowych. Działanie wersenianu
disodowego polega na reakcji z
mineralnymi składnikami tkanek
twardych zęba. Poprzez absorpcję
wapnia z kanału zęba, wersenian
disodowy rozmiękcza tkankę i
ułatwia mechaniczne udrożnienie
kanatu zębowego. .Substancja
czynna: EDTA 15%. Opakowanie:
butelka 120 mi + adapter

Op.=120
ml + .
adapter

Ilość
opakowań

48

24

Nazwa
handlowa

i producent

Nr
katalogowy

(jeżeli
występuje)

Cena
jednostk.

netto
Wartość

netto

0,00 zł

VAT
%

0,00 zł

Wartość
VAT

0,00 zł

0,00 zł

Wartość
brutto

0,00 zł

0,00 zł
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Zmianie ulega:

l-p

58

72

Opis przedmiotu zamówienia

Żel zawierący jony fluorkowe,
wapniowe, fosforanowe. Specjalnie
dobrane składniki preparatu mają
działanie ochronne i naprawcze, a
także wzmacniają tkanki zęba.
Zawiera ksylitol, który zatrzymuje
namnażanie bakterii
próchnicotwórczych. Dodatek D-
pantenolu nawilża dziąsła i błonę
śluzową, co ma korzystny wpływ na
stan jamy ustnej. op.= tuba = 50g
Płyn do poszerzania kanałów
korzeniowych. Działanie wersenianu
disodowego polega na reakcji z
mineralnymi składnikami tkanek
twardych zęba. Poprzez absorpcję
wapnia z kanału zęba, wersenian
disodowy rozmiękcza tkankę i
ułatwia mechaniczne udrożnienie
kanału zębowego. Substancja
czynna: EDTA 15%. Opakowanie:
butelka 50 ml + adapter

opakowanie

Op.=50g

Op.=50
ml +
adapter

Ilość
opakowań

48

24

handlowa
i producent

-

Nr
katalogowy

(jeżeli
występuje)

Cena
jednostk.

netto
Wartość

netto

0,00 zł

0,00 zł

VAT Wartość
VAT

0,00 zł

0,00 zł

Wartość
brutto

0,00 zł

0,00 zł

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część oraz nie powoduje ona
zmiany Ogłoszenia o Zamówieniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.uks.corn.pl') znajduje się zmiana
do treści SIWZ wraz z nowym Załącznikiem nr 1B.
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