
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Znak sprawy: DZP-271-441/16 Kraków, dnia 19 grudnia 2016r.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM DIALOGU TECHNICZNYM

I. Zamawiający: SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie.
II. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż 30 szt. unitów stomatologicznych.

III. Podstawa prawna zastosowania procedury: art. 3la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. póz. 2164 z późn. zm) oraz art. 31 d.

IV. Sposób upublicznienia: w celu zaproszenia Wykonawców do uczestnictwa w dialogu technicznym w
dniu 7.11.2016 r. umieszczono informacje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na
stronie BIP Zamawiającego.

V. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu złożyły dwie firmy: Optident sp.j.
oraz Kavo sp. z o. o., które kolejno w dniu 24.11.2016 r. wzięły udział w dialogu technicznym.
Dialog techniczny odbył się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków.

VI. Przebieg dialogu technicznego:
l . Komisja powołana do przygotowania postępowania, w tym do przeprowadzenia dialogu technicznego

określiła każdorazowo cel dialogu, którym było uzyskanie przez Zamawiającego doradztwa
i informacji, które mogą być wykorzystane przy zdefiniowaniu opisu przedmiotu zamówienia,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, istotnych warunków umowy, szacowaniu wartości
przedmiotu zamówienia - z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W szczególności oczekiwano,
iż dialog techniczny pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najlepszych najnowocześniejszych
i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć
realizacji planowanego zamówienia, a także pozwoli tak opracować dokumentacje postępowania, aby
uzyskać najlepsze na rynku rozwiązania i dokonać wyboru najlepszej ekonomicznie oferty.

Dialog techniczny prowadzony był w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie firm w nim uczestniczących.

Podczas obu spotkań odbytych w ramach dialogu technicznego przedstawiciele komisji zapoznali się
z prezentacjami produktów Optident sp.j. oraz Kavo sp. z o. o., a w ich trakcie zadawali pytania
dotyczące możliwości serwisowych Wykonawcy, gwarancji, przeglądów, czasu dostawy, montażu
i demontażu „starego" sprzętu, ewentualnej utylizacji zużytego sprzętu, dostępności części
zamiennych, a także szczegółowe pytania dotyczące kwestii technicznych unitów takich jak:

l.p.
1.

2.

3.

Pytanie o:

Zakres modyfikacji istniejących podłączeń energii
elektrycznej, próżni, sprężonego powietrza, wody,
kanalizacji.
Rodzaj separatora (wewnętrzny mokry) dostosowanego
do centralnego systemu suchej próżni stomatologicznej.
Rodzaj sytemu końcówek filtrów wstępnych i węży
ssaka
i ślinociągu oraz spluwaczki pacjenta.

Odpowiedź
Optident sp.j.
Pełne dostosowanie do
istniejących rozwiązań
Zamawiającego.
Wewnętrzny mokry
Durr-dental
Wymienne wkłady z
możliwością płukania

Kavo sp. z o. o.
Pełne dostosowanie do
istniejących rozwiązań
Zamawiającego.
Wewnętrzny mokry
Durr-dental
Wymienne wkłady z
możliwością płukania

f.
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20.
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Rodzaj sterownika nożnego i jakie funkcje obsługuje.

Rodzaj systemu ruchów fotela.
Rodzaj systemu sterowania z pulpitu lekarza/asysty.
Rodzaj rękawów oraz systemu podłączeń i podświetlenia
końcówek.

Rodzaj skalera piezoelektrycznego.
Rodzaj mikrosilnika.
Rodzaj obiegu wody używanej do przepłukiwania
końcówek.
Rodzaj regulacji parametrów pracy.

Rodzaj systemów bezpieczeństwa i monitorowania
parametrów pracy.

Rodzaj tapicerki - bezszwowa.

Warunki gwarancji oraz jej zakres.

Serwis

Czas realizacji naprawy/czas reakcji na informację o
usterce/awarii

Czas dostawy/montażu
Urządzenia do maszynowego czyszczenia, smarowania i
suszenia wewnętrznego instrumentów do unitów
stomatologicznych z możliwością suszenia kilku
instrumentów równocześnie.
Instrumenty stomatologiczne do unitów, dotychczas
używanych przez UKS (w tym: turbiny, kątnice,
prostnice, piaskarki profilaktyczne).
Przeszkolenie personelu z obsługi nowego sprzętu
Utylizacja starego sprzętu

Przesuwny
z włączaniem sprayu
Hydrauliczno-elektryczny
Równoległy
Rękawy prowadzone od góry,
system Midwest. LED i
światłowody
Na rękawie unitu
Bezszczotkowy
Uzdatniona/destylowana

Przyciski i dodatkowe
regulatory
Automatyczne pozycje wraz z
ratunkową i wizualizacja na
konsolecie

Wg wymagań Zamawiającego

12 miesięcy gwarancji
całkowitej + 5 lat na elementy
konstrukcyjne
1 rok bezpłatnego serwisu,
kolejne lata już dodatkowo
płatne
Wykonawca zwrócił uwagę, iż
określenie czas reakcji
oznacza jedynie przyjęcie
zgłoszenia (np. odczytanie
maiła, odebranie telefonu).
do 4 tygodni 'do 2 tygodni
Tak, dostępne
w ofercie.

Tak, dostępne w ofercie.
Wymagają tzw. adapterów.

Tak
Tak

Przesuwny
z włączaniem sprayu
Elektryczny
Równoległy
Rękawy prowadzone od
góry, system Midwest,
LED i światłowody
Na rękawie unitu
Bezszczotkowy
Uzdatniona/destylowana

Przyciski

Automatyczne pozycje
wraz z ratunkową i
wizualizacja na
konsolecie
Wg wymagań
Zamawiającego
24 miesiące gwarancji
całkowitej

2 przeglądy w ciągu 24
miesięcy

3-4 dni

do 90 dni/ do 2 tygodni
Tak, dostępne
w ofercie.

Tak, dostępne w ofercie.

Tak
Tak

VII. Podsumowanie dialogu technicznego:
Dialog techniczny, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, pozwolił on na uzyskanie informacji o
nowoczesnych pod względem technicznym i technologicznym rozwiązaniach wykorzystywanych w
sprzęcie stomatologicznym aktualnie dostępnym na rynku. Uzyskane informacje pozwoliły na
doprecyzowanie wymagań i opisu przedmiotu zamówienia szczególnie w zakresie gwarancji, serwisu,
przeglądu, wymiany części a także konkretnych aspektów technicznych sprzętu: tj. zgodności
oferowanych nowych unitów z dotychczas użytkowanymi końcówkami stomatologicznymi oraz ich
systemów sterowania, napędu i obsługi przez personel medyczny i serwisowy.
Ponadto, Zamawiający uzyskał informacje pomocne do prawidłowego oszacowania wartości
przedmiotu zamówienia wysyłając do w/w dwóch firm wstępną specyfikację techniczną planowanego
do zakupu sprzętu (załącznik nr l do Informacji o przeprowadzonym dialogu technicznym).
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