
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-547/17 Kraków, dnia 16 października 2017r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Dostawa i montaż 41 sztuk
unitów stomatologicznych"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie,
ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym, informuje, że w dniu 13
października br. wykonawca zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1579), zwanej dalej ustawą, Zamawiający
przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1:
Czy w odniesieniu do opcjonalnych podłokietników (SPECYFIKACJA TECHNICZNA, rozdz. l. pkt 9),
Zamawiający odrzuca, czy dopuszcza możliwość dostarczenia takiego sprzętu, w którym rezygnacja z
podłokietnika pozostawia na oparciu lub siedzisku elementy nośne podłokietnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie w stosunku do zapisów w siwz.

Pytanie 2:
Czy w odniesieniu do kolorów tapicerek Zamawiający dopuści, czy odrzuci możliwość realizacji zamówienia z
innymi kolorami tapicerki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie w stosunku do zapisów w siwz.

Pytanie 3:
Czy w odniesieniu do kolorów tapicerek Zamawiający dopuści, czy odrzuci możliwość realizacji zamówienia we
wskazanym terminie z tapicerkami zastępczymi (w innym niż wskazany kolorze), by otrzymać docelowe
zgodne z zamówieniem tapicerki w przeciągu 6 tygodni od przekazania sprzętu do użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia z tapicerkami zastępczymi. Całość
zamówienia musi zostać wykonana zgodnie z warunkami określonymi w siwz tj. najpóźniej do dnia 17 grudnia
2017 r.

Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie: https://bip. uks.com.pl/auctions.
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