
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-630/17 Kraków, dnia 8 listopada 2017r.

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa środków do
dezynfekcji i mycia" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 610875-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

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 7 listopada br.
kliku Wykonawców zwróciło się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. 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 Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt znajdujący się aktualnie w Pakiecie l
punkt 13 i dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego
wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: chlorek alkilodimetyloamonowy i diakilodimetyloamonowy.
Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy
sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do
dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów
i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie l
minuty, F (C. albicans) w czasie l minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie l
minuty. Noro w czasie 30 minut w rozmiarze 17x23cm pakowane po lOOsztuk w tubie?"
Odpowiedź: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt znajdujący się aktualnie w Pakiecie 2
punkt 3 i dopuści: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu
(tuba)- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do Sminut?"
Odpowiedź: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt znajdujący się aktualnie w Pakiecie 2
punkt 4 i dopuści: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,
nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu
(tuba)- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do Sminut?
Odpowiedź: NIE. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

.
Pytanie 4, Pakiet 2, póz. 3 i 4 -
„Prosimy o możliwość zaoferowania preparatu działającego na F (Candida albicans w czasie l min oraz
Aspergillius Brasiliensis w czasie 2 min), spełniającego pozostałe zapisy SIWZ."



Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodne na zaoferowanie preparatu działającego na F (Candida albicans w
czasie l min oraz Asperaillius Brasiliensis w czasie 2 min), pod warunkiem, że zaoferowany preparat spełnia
pozostałe zapisy siwz."

Pytanie 5, Pakiet 2, póz. 3 i 4:
„Prosimy o odstąpienie od wymogu określania wartości pH w produktach zawierających substancje
alkoholowe. Ze względu na specyficzny skład chemiczny w produktach z zawartością alkoholu nie jest możliwe
określenie dokładnej wartości pH."
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu określania wartości ph.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 i 12a ustawy, zmienia zapisy załącznika nr 3 do siwz:
w pozycji 3 tabeli Pakietu nr 2:

Skreśla: „Chusteczka o wymiarach min 14x18 cm i ph 6-7."
Wprowadza: „Chusteczka o wymiarach min 14x18 cm."

w pozycji 4 tabeli Pakietu nr 2:

Skreśla: „Chusteczka o wymiarach min 20x27 cm i ph 6-7."
Wprowadza: „Chusteczka o wymiarach min 20x27 cm."

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza uaktualniony załącznik nr 3 do siwz będący równocześnie załącznikiem

do umowy.

Pytanie 6, Pakiet 2, póz. 9:
„Prosimy o dopuszczenie preparatu działającego w stężeniu roboczym 0,3-0,8%, spełniającego pozostałe
zapisy SIWZ."
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany preparat spełnia pozostałe zapisy
siwz."

Pytanie 7, Pakiet 2, póz. 10 i 11:
„Prosimy o dopuszczenie wanienek posiadających nieprzeźroczysta pokrywę, spełniających pozostałe zapisy
SIWZ."
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany preparat spełnia pozostałe zapisy
siwz."

Pytanie 8, dot. wzoru umowy:
„Prosimy o odstąpienie od możliwości telefonicznego składania zamówień. W tym celu Wykonawca posiada
dedykowaną skrzynkę mailową oraz nrfax, umożliwiające składanie zamówień."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmienia terminy:
• składania ofert z dnia 14.11.2017 r. do godz. 09:00, na dzień 17.11.2017 r. do godz. 09:00,
• otwarcia ofert z dnia 14.11.2017 r. godz. 10:00, na dzień 17.11.2017 r. godz. 10:00.

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. Pozostałe warunki
postępowania pozostają bez zmian.
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