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DZP-271-75/14 Kraków, dn.27 marca 2014r.

Sprawa: DZP-271-75/14
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 1 13, póz.
759 ze zm.) „ dostawę materiałów stomatologicznych do wypełnień dla SP ZOZ Uniwersytecka
Klinika Stomatologiczna w Krakowie", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 101400-
2014 w dniu 2014-03-25 o godz. 15:49.

Dyrekcja Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w związku z prowadzoną
procedurą na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy DZP -271-
75/14 odpowiada na zapytania uczestnika postępowania, o następującej treści:
Pytanie l - póz. 14
„ Zwracamy się z/ uprzejma prośbą o potwierdzenie że nastąpiła omyłka pisarska w załączniku nr 6 do SIWZ
pozycja 14. Zamawiający określił w formularzu ofertowym dostępne kolory opakowań; Al, A2, A3, A3,5, B2,
B3.C4. Otrzymane informacje od producenta wskazuj ą że podany przedmiot zamówienie nie występuje w
takim kolorze Al.

Odpowiedz; TAK. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską podając złe kolory wypełnień.
Wymagane przez Zamawiającego kolory to -A2,A3,A3,5, B2, B3.C4 ,

Pytanie 2 - póz. 16
„Zwracam się z. uprzejma prośbą o potwierdzenie że nastąpiła omyłka pisarska w załączniku nr 6 do
SIWZ pozycja 16. Zamawiający określił w formularzu ofertowym dostępne kolory opakowań : A1,.A2,
A3,A3.5, Bl, B2. B3. C4. SW (standard white) Opakowanie= 250 kapsułek + 6 ml glazury.
Otrzymane informacje od producenta wskazuj ą że podany przedmiot zamówienie w określonym
opakowaniu występuje tylko w kolorze A2 i A3 ".

Odpowiedz; TAK. Zamawiający popełnił omyłkę pisarską podając złe kolory wypełnień.
Wymagane przez Zamawiającego kolory to —A2,A3.

Na stronie internetowej Zamawiającego znajduje się zmiana do SIWZ oraz nowy Załącznik nr 5 do
SIWZ oraz Załącznik nr 6 do SIWZ - uwzględniające dokonane zmiany.

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
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