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DZP-271-20/14 Kraków, dn.06 lutego 2014r.

Sprawa: DZP-271-20/14
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 materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w
Krakowie", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 38392-2014 w dniu 2014-02-03 o godz. 14:17

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 wzoru umowy:
„Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że cena brutto-ulegnie zmianie w przypadku zmiany
stawki podatku VAT zgodnie z § 7 pkt. 4
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: zmiana stawki podatku VAT towaru będącego przedmiotem
zamówienia następuje tylko w oparciu o odpowiednie przepisy ustawy, które mogą ulegać zmianie w
trakcie trwania umowy i które mają obowiązek stosować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca.
Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr l póz. 2
„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igły bezpiecznej 1 , 1 / 4 0 mm zamiast długości 38 mm
oraz igły bezpiecznej 0,8 / 40 mm zamiast 38 mm. Spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ."
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu nr i póz. 3
„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w rozm:
10x40 mm
12x60 mm
14x60 mm
16x60 mm
18x60 mm
Spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ"
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4 - dotyczy pakietu nr l poz.29
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule Vasofix Certo BBraun 0,8-
2,00 mm żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu posiadająca szlif igły tylny, cztery paski
radiocieniujace, samo domykający port boczny umieszczony centralnie nad skrzydełkami mocującymi,
filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie zakłucia, komora
zabezpieczona koreczkiem luer-lock?.
Rozmiary : 14,16,17,18,20,22 i 24G. Posiadająca następujące przepływy 14G -minimum 270 ml/min.,
16G - minimum 190 ml/min. 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minimum 95 ml/min.. 18G
krótsza - minimum 100 ml/min. 2QG -minimum 60 ml/min„ 22G - minimum 35-45 ml/min 24G-
minimum 22ml/min uzasadnienie:
Obecny opis kaniul w pakiecie dopuszcza wyłącznie firmę Skamex oferującą najdroższe na rynku
polskim kaniule firmy Becton, co znacznie ogranicza .konkurencyjność postępowania o obrębie tego
pakietu a tym może spowodować uzyskanie dużo wyższych cen przez Zamawiającego."
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ
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Pytanie 5 - dotyczy pakietu nr l póz. 1-3; 8-9; 23-27; 29; 31-35; 37; 42; 53-54; 57-60; 66; 68-73
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co
pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

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

Prof. zw. dr łliab. med. Stanisław Majewski

\ Dyrektor
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
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