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DZP-271-1/14 Kraków, dn. 13 stycznia 2014r.

Sprawa: DZP-271-1/14
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 ze zm.) „
dostawę rękawiczek diagnostycznych i chirurgicznych dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w
Krakowie ",ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 6640-2014 w dniu 2014-01-08 o godz. 09:32

Dyrekcja Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w związku z prowadzoną
procedurą na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy
DZP-271-1/14 odpowiada na zapytania uczestnika postępowania, o następującej treści:

Pytanie l - dotyczy pozycji nr l - rękawice diagnostyczne lateksowe
„Czy Zamawiający dopuści w pozycji l rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, nitrylowe, w
kolorze białym, bezpudrowe, niesterylne z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem,
teksturowane na końcach palców. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671
oraz substancji chemicznych zgodnie z EN 374, zgodne z EN 455:1-4. AQL =<1,5. Kształt rękawicy
uniwersalny - pasuje na prawą i lewą dłoń. Rozmiar XS, S, M, L, XL?
Dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu
wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów
mechanicznych rękawic lateksowych, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony."
Odpowiedz; Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 2 - dotyczy pozycji nr 3 - rękawice diagnostyczne nitrylowe
„Czy Zamawiający dopuści rękawice o gładkiej powierzchni z teksturą na końcach palców?"
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3 - dotyczy pozycji nr 3 - rękawice diagnostyczne nitrylowe
„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu fabrycznego umieszczenia na opakowaniu poziomu barierowości
wszystkich dziewięciu substancji chemicznych? Taki opis wskazuje na jednego producenta."
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4 - dotyczy pozycji nr 3 - rękawice diagnostyczne nitrylowe
„Czy Zamawiający dopuści badania na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN374-3?"
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 5 - dotyczy pozycji nr 4 - rękawice chirurgiczne
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 - rękawice chirurgiczne jako osobnego
pakietu? Taki podział pozwoli złożyć ofertę większej ilości Oferentów, a Zamawiającemu na wybór
odpowiedniej oferty z dostępnością do korzystnych cen przy zachowaniu wysokich wymogów
jakościowych. Opis podany przez Zamawiającego wskazuje na jednego producenta."
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ
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Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej
Kliniki - www.uks.com.pl. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian

Z poważaniem

' Pro f. zw.idr hab. med. Stanisław Majewski
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Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 ze zm.)
Prosimy o potwierdzenie otrzymania pisma na nr faks: 012 424 54 90
Otrzymano dnia
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