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Odpowiedzi na zapytanie Wykonawców

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa testów, opakowań oraz
materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 515891-N-2019 z
dnia 2019-02-20 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 22 i 25 lutego br. kilku z 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
2018 r. póz. 1986), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania
źródła zapytania:

Pytanie nr l

Dotyczy Pakietu nr l
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-6) oraz utworzenie
odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem
ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu
na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo."
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr l
„Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego dokumentu wydanego przez niezależną jednostkę
notyfikowaną oraz producenta rękawów potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868-3? W przypadku odpowiedzi
negatywnej prosimy o uzasadnienie takiego wymogi przy normie PN-EN 868-5 i PN-EN ISO 11607-1?"
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza certyfikat jednostki notyfikowanej zgodny z normą PN-EN 868-3. Pozostałe wymogi
zgodnie z SIWZ

r

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr l
„Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji posiadających co najmniej folię sześciowarstwową
nie licząc warstwy kleju?"
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

„Pytania do umowy
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 ust. l i 2 poprzez nadanie mu brzmienia:
1. W przypadku, gdy Wykonawca:
a. nie realizuje dostawy Towaru w terminie określonym w § 3 ust. l,
b. nie uzupełni braków ilościowych Towaru po zgłoszeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5,
c. nie dokona wymiany Towaru wadliwego na Towar wolny od wad po zgłoszeniu reklamacji w terminie określonym w § 5
ust. 5,
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 80,00 zł za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia obowiązków
umownych. Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.



2. W przypadku ustania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto za nie zrealizowaną część przedmiotu umowy."
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Pytanie l - formularz cenowy - załącznik nr 3 (pakiet 2, poz.8)
Czy Zamawiający wymaga wskaźnika, o warstwowo i nierównomiernie ułożonej substancji testowej, w której skład
wchodzą białka, cukry oraz tłuszcze, co jest zgodne z aktualnie obowiązującą normą ISO/TS 15883:5? (Opisana przez
Zamawiającego norma EN ISO 15883-5 nie istnieje).
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Pytanie 2 - formularz cenowy - załącznik nr 3 (pakiet 2, poz.10)
„Czy Zamawiający wymaga wskaźnika, który reaguje na pozostałości białkowe na poziomie minimum lu.g, co daje pewność,
że test faktycznie zareaguje na pozostałości nie domyte na etapie mycia?"
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmienia terminy:
składania ofert z dnia 06.03.2019r. do godz. 10:30, na dzień 07.03.2019r. do godz. 10:30.

- otwarcia ofert z dnia 06.03.2019r. do godz. 11:00, na dzień 07.03.2019r. godz. 11:00.

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.
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