
um- Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 ' fax 012 424 54 90

DZP-271-436/14 Kraków, dn.5 grudnia 2014.

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 2013 r. póz. 907 z późn. zm.) na
„Dostawa środków do dezynfekcji i mycia dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w
Krakowie", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 394452 - 2014 w dniu 2014-12- 02.

Dyrekcja Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w związku z prowadzoną procedurą na
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy DZP - 271-436/14 odpowiada na
zapytania uczestnika postępowania, o następującej treści:

Dotyczy części nr l póz. 9

l. Czy Zamawiający dopuści preparat trójenzymatyczny do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi. Płynny,
w koncentracie. Nie wymagający stosowania aktywatora. Nadający się także do myjek ultradźwiękowych.
Na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego, poliheksametyleno biguanidyny, kompleks enzymatyczny.
Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu. Spektrum działania: : B, F, Tbc (Mycobacterium
terrae, Mycobacterium avium), V (HBV, HCV, HIV) w czasie do 5 minut (przy stężeniu 0,5%).
Przebadany zgodnie z normami europejskimi (wymagana faza 2, etap 2). Wyrób medyczny kl. Ilb.
Opakowanie w komplecie z miarką. Wykonawca dokona odpowiedniego przeliczenia wymaganej ilości
opakowań o niższym stężeniu preparatu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy części nr l póz. 12

l. Czy Zamawiający dopuści preparat trójenzymatyczny do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi. Płynny,
w koncentracie. Nie wymagający stosowania aktywatora. Nadający się także do myjek ultradźwiękowych.
Na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego, poliheksametyleno biguanidyny, kompleks enzymatyczny.
Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu. Spektrum działania: : B, F, Tbc (Mycobacterium
terrae, Mycobacterium avium), V (HBV, HCV, HIV) w czasie do 5 minut (przy stężeniu 0,5%).
Przebadany zgodnie z normami europejskimi (wymagana faza 2, etap 2). Wyrób medyczny kl. Ilb.
Opakowanie w komplecie z miarką. Wykonawca dokona odpowiedniego przeliczenia wymaganej ilości
opakowań o niższym stężeniu preparatu.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy części nr l póz. 17

1. Czy zamawiający dopuści gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o
właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i
sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG).Czas i
spektrum działania: B, F,Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V(HIV, HCV, HBV, Polio, Adeno,
Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus). Rozmiar
chusteczek 11,5x22 cm w opakowaniu 450 sztuk. Wykonawca dokona odpowiedniego przeliczenia
wymaganej liczby chusteczek.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy części nr l póz. 17
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1. Czy zamawiający dopuści gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o
właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i
sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG).Czas i
spektrum działania: B, F,Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V(HIV, HCV, HBV, Polio, Adeno,
Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus). Rozmiar
chusteczek 25x30 cm w opakowaniu 225 sztuk. Wykonawca dokona odpowiedniego przeliczenia
wymaganej liczby chusteczek.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy części nr l póz. 9

l. Czy Zamawiający wydzieli produkt z póz. 9 z części nr l i utworzy z niego odrębny pakiet? Podział pakietu
zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców,
a Państwu pozyskanie korzystniejszych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy części nr l póz. 12

1. Czy Zamawiający wydzieli produkt z póz. 12 z części nr l i utworzy z niego odrębny pakiet? Podział
pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie
wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystniejszych ofert

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy części nr l póz. 17

1. Czy Zamawiający wydzieli produkt z póz. 17 z części nr l i utworzy z niego odrębny pakiet? Podział
pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie
wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystniejszych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczone na stronie internetowej Uniwersyteckiej Kliniki
Stomatologicznej w Krakowie - www.uks.com.pl. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian

Z poważaniem
Prof. zjvXdr hpb. med. Stanisław Majewski

Uniwersytecki^) iKlimki Stomatologicznej w Krakowie

w
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
Podpis
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