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ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie (UKS) jest Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej udzielającym ambulatoryjnych świadczeń
z zakresu stomatologii, w tym również w znieczuleniu ogólnym.

UKS oprócz świadczenia usług medycznych jest równocześnie bazą dla prowadzenia
działalności dydaktyczno-badawczej i naukowej, którą realizują nauczyciele
akademiccy zatrudnieni równocześnie w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ten fakt
stawia UKS w pozycji świadczeniodawcy wykonującego świadczenia
stomatologiczne na najwyższym poziomie wiedzy i umiejętności personelu
medycznego. UKS zatrudnia lekarzy specjalistów, zarazem znakomitych i
doświadczonych praktyków, którzy na swojej ścieżce zawodowej spotykali się z
najtrudniejszymi przypadkami chorobowymi leczonymi z pełnym sukcesem.

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, w trosce o zachowanie
najwyższych standardów, planuje zakup wraz z montażem fabrycznie nowego
sprzętu stomatologicznego zwanego unitami stomatologicznymi.

W związku z tym zaplanowany został dialog techniczny mający na celu 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
oczekuje się, 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 na dostawę
wraz z montażem:

a) fabrycznie nowych unitów stomatologicznych zawierających:

• fotel pacjenta,
• stolik lekarza,
• stolik asysty,
• blok spluwaczki,
• lampę zabiegową,
• wielofunkcyjny przełącznik nożny,
• rękaw mikrosilnika ze światłem,
• dmuchawkę,
• szybkozłączkę,
• skaler piezoelektryczny,
• lamę polimeryzacyjną.

b) urządzeń do termicznego oraz maszynowego czyszczenia, smarowania
i suszenia wewnętrznego instrumentów do unitów stomatologicznych,
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c) dodatkowego wyposażenia unitów stomatologicznych w:

• turbinę,
• kątnicę,
• prostnicę,
• piaskarkę profilaktyczną.
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