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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 - póz., nr 3
„Zwracamy się z prośba o odstąpienie do wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o
Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy
cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu
personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych
jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg
stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w
SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta, uniemożliwiając
tym samym innym Wykonawcom złożenie oferty. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie
większej liczbie Wykonawców na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na
uzyskanie niższej ceny"

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - póz., nr 3
„Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarach; CH10 x 3,3
mm (średnica); CH12 x 4,0 mm; CH14 x 4,7 mm; CH16 x 5,3 mm; CH18 x 6,0 mm."
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3 - póz., nr 5
„Prosimy o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14 g/m2 w
rozmiarze uniwersalnym, pakowanych po 100 szt. (54 opakowania po 100 szt)."

Odpowiedz: Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający dopuści inne
opakowania przedmiotu zamówienia niż przedstawione przez niego w tabeli w pkt III ppkt l ale tylko po
odpowiednim ich przeliczeniu w stosunku do ogólnego rocznego szacowanego przez zamawiającego
zapotrzebowania, którego dokona Wykonawca i zostanie to przez niego przedstawione w Formularzu
Oferty.

Pytanie 4 - póz., nr 29
„Prosimy o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, posiadających badania
potwierdzające biokompatybilność poliuretanu, z czterema paskami kontrastującymi w RTG, z filtrem
hydrofobowym hamującym wypływ krwi, elastycznymi skrzydełkami mocującymi oskośnej płaszczyźnie
dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, posiadających specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający
konie igły przed przypadkowym zakuciem personelu. Kahiule dostępne w rozmiarach:
0,9 x 25 mm ,przepływ 36 ml/min
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1.1 x 33 mm, przepływ 61 ml/min
1,3 x 33 mm, przepływ 103 mi/min
1,3 x 45 mm, przepływ 96 ml/min
1,5 x 45 mm, przepływ 128 ml/min
1,7 x 50 mm, przepływ 196 ml/min
2.2 x 50 mm, przepływ 343 ml/min.
Obecny opis wskazuje tylko i wyłącznie na jednego producenta kaniul - firmę BD, a tym samym
wyklucza możliwość zaoferowania równie dobrych jakościowo kaniul innego producenta np, firmy
BBraun. Jednocześnie Zamawiający uniemożliwia udział w postępowaniu oferentom, którzy w swojej
ofercie nie posiadają produktów firmy BD, a tym samym narusza zasadę równego traktowania
wykonawców.
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4 - póz., nr 68,69,70, 71

„Prosimy o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych luer wykonany z PP i PE, z przeźroczystym
cylindrem, czarną czytelną skalą rozszerzoną o min. 20%, z kontrastującym tłokiem ułatwiającym odczyt,
z nazwą producenta na cylindrze strzykawki, pakowane w opakowanie folia/papier."
Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

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 hab. med. Stanisław Majewski

^y Dyrektor
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
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