
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

DZP-271-82/17 Kraków, dn.7 lutego 2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW

Dotyczy: Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. póz. 2164 ze zm.), pn. „Sukcesywna
dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku ", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
18824-2017 w dniu 2017-02-02

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części „Zamawiającym,
informuje, że w dniu 6 lutego br. kliku z wykonawców zwróciło się do niego z prośbą
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015r., póz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia
poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie nr l

Dotyczy Pakietu nr l póz. nr 2

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 cewniki, których rozmiar jest podany na opakowaniu i są one
równocześnie oznaczone kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami bez
oznaczenia numerycznego na każdy cewniku przy zachowaniu parametrów opisanych przez
Zamawiającego w tabeli póz. 2 Pakiet l w Załączniku nr 1B do SWIZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr l póz. nr 2

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: Tak, Zamawiający dopuszcza.

www.uks.com.p sekretariatfauks.com.pl NIP 675-12-19-110



Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr l póz. 9,10, 21, 22

Prosimy o wydzielenie powyższych pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na

udział większej liczbie oferentów i uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 1B Pakiet nr l

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 2 póz. nr 15

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 o skośnej płaszczyźnie

dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle, posiadających specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający

koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniule dostępne w rozmiarach:

0,9 x 25 mm ,przepływ 36 ml/min

1.1 x 33 mm, przepływ 61 ml/min

1,3 x 33 mm, przepływ 103 ml/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: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 2 póz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP w następujących rozmiarach:

17G 1,5 x 45 mm, przepływ 142 ml/min

18G 1,3 x 45 mm, przepływ 95 ml/min

20G 1,1 x 32 mm, przepływ 65 ml/min

22G 0,9 x 25 mm, przepływ 36 ml/min

24G 0,7 x 19 mm, przepływ 23 ml/min
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26G 0,6 x 19 mm, przepływ 17 ml/min

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 2 póz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych pakowanych po 50 szt. z odpowiednim

przeliczeniem ilości opakowań - 120 op.

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 2 póz. 19

Prosimy o dopuszczenie bezpiecznych igieł w rozmiarach: 19G/1,10 mm/38 mm; 21G/0,80 mm/38 mm;

22G/0,70 mm/ 32mm; 25G/0,50 mm/25 mm.

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 2 póz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 z Pakietu 2 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 1B Pakiet nr 2

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 5 pozycja 6

Czy zamawiający dopuści w pozycji 6 bezbarwny kolor nici?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 5 pozycja 7

Czy zamawiający dopuści w pozycji 7 bezbarwny kolor nici?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.
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