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Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Kraków, dn.16 lutego 2015r.

Sprawa: DZP-271-5/15
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 materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki
Stomatologicznej w Krakowie", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 29372 - 2015 w dniu 2015-
02-10.

Dyrekcja Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w związku z prowadzoną
procedurą na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy DZP - 271-5/15
odpowiada na zapytania uczestnika postępowania, o następującej treści:

Pytanie l -

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu
nr l pozycji 14,17,49,70,71,72,91,101 do osobnego pakietu .
Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu zwiększy znacznie
konkurencyjność postępowania i umożliwi uzyskanie przez
Zamawiającego korzystniejszych cen?

Pakiet nr l
poz.14,17,49,70,71,72,9
1,101

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2 -

Pakiet nr l
Póz. 91

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dwururowy, rury
rozciągliwe do 183cm, kolanko z portem kapno, możliwość
stosowania do 7 dni, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Tak dopuszcza.

Pytanie 3 -

Pakiet nr l
Póz. 101

Czy Zamawiający dopuszcza łyżki do laryngoskopu ze
światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka
światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec
światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym,
plastikowe, mikrobiologicznie czyste, MILLER O, l ,2,3 ?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 -

Pakiet nr l Czy Zamawiający dopuszcza łyżki do laryngoskopu ze
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Póz. 101 światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka
światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec
światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym,
plastikowe, mikrobiologicznie czyste, MAC 2,3,4 ?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 -

Pakiet nr l
Póz. 72

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową występującą w
zakresie 6 rozmiarów i kodowaną kolorami, mikrobiologicznie
czystą ?

Odpowiedź: Tak dopuszcza.

Pytanie 6 -

Pakiet nr l
Póz. 17

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem
ciepła i wilgoci dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czyste
,przestrzeń martwa 34 ml, o objętości oddechowej 120 + 750 ml,
waga 17 g, o skuteczności filtracji bakteryjnej > 99,9999 i
skuteczności filtracji wirusowej 99,998. Opór przepływów 301/min
=0,9 cm H2O, opór przepływu 601/min = 2,2 cm H2O. Penetracja
(%) 1,10. Wymiary 45x74mm. Łącznik zgodnie z BS EN 1281-1.
Koniec od strony pacjenta 15F/22m i koniec od strony maszyny 15m
i22F?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Przedstawione powyżej wyjaśnienie zostaje przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym
przekazano Specyfikacje 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

Mgr Barbar^ Kluczewska
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