
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

DZP-271-135/17 Kraków, dn.6 marca 2017r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy zadane w dniu 2 i 3 marca 2017r.

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 - część 2 ", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych nr 33324-2017 w dniu 2017-02-28

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 2 i 3 marca 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 póz. nr 15

Prosimy o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, posiadających

laboratoryjne badania potwierdzające biokompatybilność poliuretanu. Zarówno badania laboratoryjne

jak i kliniczne potwierdzają biokompatybilność materiału z jakiego wykonany jest dany produkt. Nie ma

więc żadnych przesłanek, powodujących odrzucenie wyników badań laboratoryjnych, a uznanie tylko

i wyłącznie badań klinicznych.

Wymóg dołączenia opublikowanych badań klinicznych 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: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 1B i
wcześniejszymi dopuszczeniami z 01.03.2017, które Zamawiający umieścił na swojej stronie
internetowej.

Pytanie nr 2

Dotyczy póz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych posiadających standardowy korek portu

bocznego oraz automatyczny metalowy zatrzask, który zabezpiecza koniec igły przed przypadkowym
zakłuciem personelu.
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Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 1B
i wcześniejszymi dopuszczeniami z 01.03.2017, które Zamawiający umieścił na swojej stronie
internetowej.

Pytanie nr 3

Dotyczy póz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych posiadających filtr hydrofobowy hamujący

wypływ krwi. Funkcja filtra hydrofobowego oraz wymaganej w opisie zastawki antyzwrotnej jest taka

sama - zapobiegają zwrotnemu wypływowi krwi. Pragniemy nadmienić, iż proponowane przez nas

rozwiązanie, tzn. filtr hydrofobowy, jest wymagany przez Zamawiającego w opisie kaniul w póz. 16.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe wymogi zgodnie z zapisami SIWZ
Załącznik nr 1B i wcześniejszymi dopuszczeniami z 01.03.2017, które Zamawiający umieścił na swojej
stronie internetowej.

Pytanie nr 4
Pakiet zbiorczy- Sukcesywna dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, ilość pozycji 31,
pozycja 18
„Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu

izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę

przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo)"
Odpowiedz: TAK dopuszcza ale nie wymaga.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 z Pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży
się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 1B

Pytanie nr l (zadane w dniu 3 marca 2017r.)

Dotyczy 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
26G 0,6 x 19 mm, przepływ 17 ml/min
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza kaniulę w 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
26G 0,6 x 19 mm, przepływ 17 ml/min
Pozostałe wymagane parametry bez zmian zgodnie z zapisami SIWZ Załącznik nr 1B i wcześniejszymi
dopuszczeniami z 01.03.2017, które Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej.
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