
 

 

         Zawiercie, dn. 18.02.2021 
 
 
 

    Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr BZU/35/1/2021 
 
 

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę szybkich testów antygenowych do 
jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS CoV-2. 
Znak: BZU/35/1/2021 
 
 
Szpital Powiatowy w Zawierciu zwany dalej Zamawiającym informuje, że do przedmiotowego 
postępowania wpłynęły zapytania. Poniżej Zamawiający przedstawia ich treść oraz udzielone 
odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1 
 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z 
uczestnictwem w postępowaniu proszę o odpowiedź na następujące pytania: 
 
Z racji, że sformułowane warunki zapytania ofertowego na dostawę szybkich testów antygenowych 
ograniczają konkurencję i dopuszczają tylko jednego wykonawcę, zwracamy się z pytaniem: Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który cechuje się następującymi parametrami? 

• Szybki chromatograficzny test immunologiczny przeznaczony do jakościowego wykrywania 
swoistego antygenu SARS-CoV-2 obecnego w ludzkiej jamie nosowo-gardłowej. Spełnia 
wymagania NFZ oraz jest zgodny ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. 

• Badanie wykonywane z wymazu z jamy nosowo-gardłowej. 

• Zestaw umożliwiający wykonanie 25 testów zawierający giętkie sterylne wymazówki. 

• Czułość minimum 90,00% i swoistość minimum 97,00% określona na minimum 400 
osobowej kohorcie pacjentów z objawami i bez objawów z czego minimum 100 pacjentów 
miało dodatni wynik potwierdzony testem PCR. 

• Granica wykrywalności (LoD) testu na szczep wirusa minimum 3.12 X 102.2 TCID50/mL 

• Wynik testu po 15 minutach, okno odczytu 15-30 minut. 

• Próbki można przechowywać w probówce z buforem ekstrakcyjnym w temp. pokojowej do 
1 godziny lub w temp. 2-8 °C do 4 godzin przed oznaczeniem. 

• Udowodniony brak reakcji krzyżowej na MERS coronavirus. 

• Materiał kontrolny oddzielnie konfekcjonowany umożliwiający wykonanie minimum 10 
oznaczeń z wynikiem pozytywnym i 10 wyników z wynikiem ujemnym. 

Uzasadnienie:  Brak dopuszczenia możliwości składania ofert przez więcej niż jednego 
wykonawcę uniemożliwia zapewnienie pełnej konkurencji w danym zamówieniu i uzyskane 
najkorzystniejszej oferty. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w 
formularzu asortymentowo – cenowym jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci 
„*” i przypisu. 

 
Dotyczy wzoru umowy: 
 
Pytanie nr 2  
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do 
komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany 



 

 

podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie 
tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis 
elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? 
Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w 
produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, 
istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu 
umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego 
terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? 
Dopuszcza się możliwość  zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, 
gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając 
z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w 
szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, pandemia, w tym okoliczności 
spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, 
zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, 
utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności  o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie 
trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie 
Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby 
pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i 
zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego 
niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych 
przez niego produktów. 
Uzasadnienie: 
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie 
zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie 
ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia 
zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz 
podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i 
zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone 
kontrole na lotniskach i granicach,  okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców 
w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na 
producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o 
charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać 
zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od 
zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego 
niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych 
przez niego produktów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 5 

Par. 2.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty 
wystawienia faktury? 
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne 
określenie terminu płatności. 
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 



 

 

Pytanie nr 6 

Par.3.1  czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu po drugim zdaniu 
następującego fragmentu: "jednak nie wcześniej niż w chwili realizacji przynajmniej 80% wartości 
umowy."? 

Uzasadnienie: Zastrzeżenie prawa Zamawiającego do wypowiedzenia umowy w dowolnym 
momencie jej trwania powoduje znaczną niepewność co do długości trwania kontraktu oraz 
wolumenu sprzedawanego towaru. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 7 

Par. 3.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 
20% całkowitej wartości umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 8 

Par. 5. 3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 9 

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający 
może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 10 

Par.6.1.a  i b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 11 

Par. 6.1.c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na 
odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? 
Uzasadnienie:  Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli 
wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od 
Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 12 

Par. 6.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 
W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę 
na dodanie zapisu ''lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu''? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 



 

 

Pytanie nr 13 

Par. 7.2 i 7.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy 
przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, 
wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

 Dotyczy SIWZ : 
 

Pytanie nr 14 

 

1) Zgodnie z rekomendacją UZP zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert w formie 
elektronicznej. Oferta podpisana zostanie wymaganym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć 
wszelką korespondencję w tym składanie ofert. Zastosowanie komunikacji elektronicznej 
możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
ale także w jego trakcie. (w załączeniu komunikat UZP) 
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-
epidemicznego  

2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o dopuszczenie złożenia oferty w 
formie elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym i wysłanej za pośrednictwem 
poczty e-mail, spakowanej w plik do którego otwarcia hasło zostanie przesłane na 30 minut 
przed otwarcie ofert.  

 

Odpowiedź: Zamawiający w pkt 7 ppkt 1 i 2 Zaproszenia  do składania ofert wskazał sposób 
składania ofert. Jednocześnie wskazuję, że ww. zapisach dopuszczono składanie ofert w 
formie elektroniczne. 

Pytanie nr 15 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie testów, które nie są zgodne ze stanowiskiem 
Zarządu Głównego PTE i LZ, spełniających wymagania NFZ oraz posiadających status EUL 
WHO. 

 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis w SIWZ. 
 
Pytanie nr 16 
 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie testów, które nie posiadają w zestawie kontroli ujemnej.  

 
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis w SIWZ. 
 
 

Pytanie nr 17 
Czy dopuszczają Państwo testy spełniające wymagania NFZ, przewyższające rekomendacje 
WHO  i nie ujęte w stanowisku Zarządu Głównego PTE i LZ oraz nie posiadające statusu EUL 
WHO?  
 
Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis w SIWZ. 
 
 
Pytania nr 18 
Czy dopuszczają Państwo testy, dla których producent nie definiuje czasu inaktywacji wirusa przez 
bufor i spełniające pozostałe wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia?  
 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego


 

 

Pytanie nr 19 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który nie spełnia wymagań WHO? 
 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 

Pytanie nr 20 
 
Czy zamawiający dopuści testy z odczytem wyników krótszym niż 15 minut? Testy nowej   
generacji są ulepszane w zakresie szybkości uzyskania wyników aby   podwyższyć produktywność 
laboratoriów diagnostycznych, przy zachowaniu  czułości powyżej 92% i specyficzności powyżej 
97%, zgodnie z obowiązującymi  obecnie  wymaganiami NFZ ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego                        

w SIWZ. 

 

Pytanie nr 21 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  zestawu testowego równoważnego,  który nie 
wymaga dodatkowej czynności związanej z koniecznością wykonania kontroli  zewnętrznej 
(pozytywnej i negatywnej) przez użytkownika testu ze względu  na fakt, iż taka kontrola została już 
wykonana przez producenta. Natomiast kontrola  prawidłowego przebiegu testu jest już zawarta w 
teście. Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na zaoszczędzenie kaset testowych  
i możliwość wykorzystania ich do diagnostyki Pacjentów. 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 

Pytanie nr 22 
 

 Dotyczy wymagania stanowiska ZG PTEiLZ 
 Czy  Zamawiający wykreśli  z zapytania ofertowego zapis o stanowisku  PTEiLZ? 
 

 Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 

Pytanie nr 23 
 

Czy Zamawiający wymaga testów umożliwiających pobranie wymazu z nosogardzieli  i nosa?   
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie nr 23 
 
Czy bufor, który zawiera test ma być w pojedynczych ampułkach na zasadzie 1 test  i 1 ampułka 
buforu, co eliminuje przenoszenie czynników zakaźnych w obszarze  badania w tym na personel 
medyczny i pacjenta? 

 

Odpowiedź:. Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 24 
Dotyczy wymagania nr 9 
Niemiecki producent udostępnia nam metodyki stosowania oryginalne w języku  polskim.  Czy 
takie metodyki należy/ można załączyć do oferty? 
 



 

 

Odpowiedź: Wymóg oferty 

 

Pytanie nr 25 
 

Czy kontrola dodatnia i ujemna ma być dostarczona do dostarczonej partii/serii testów jako  
kontrola wewnętrzna testów zgodnie z wymaganiami MZ? 

 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 26 
 
Dotyczy wymagania : „posiadający status EUL WHO” 
Dlatego składamy zapytanie czy można zaoferować, testy niemieckiej firmy  nal von minden GmbH 
skoro spełniają wymagania NFZ, są rekomendowane przez Instytut Niemiecki po przeprowadzeniu 
analizy. Ponadto spełniają  Zalecenia   Komisji (UE) 2020/1743 z dnia 18 listopada 2020r . 
Powyższe daje gwarancję   refundacji testów przez NFZ. 
 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis pkt.1 OPZ. 
 
Pytanie nr 27 
 
Czy można zaoferować testy produkowane w Niemczech lub Austrii pod  
warunkiem  udokumentowania/gwarancji przez Wykonawcę, że testy będą refundowane    
przez NFZ oraz udostępniane próbki przed podpisaniem umowy? 
 

Odpowiedź:  Testy muszą spełniać wymagania zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie 28 
Czy Zamawiający wymaga buforów w pojedynczych skalibrowanych   pojemnikach   przynależnych 
do każdego testu likwidujących ryzyko   nieprawidłowego     odczytu ? 
 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie 29 

 
Dotyczy: Zał. 2 – formularz asortymentowo-cenowy  
Wnosimy o odstąpienie od wymagania cytat: „……oraz posiadający status EUL WHO.” 
 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
 
Pytanie 30 

 
Dotyczy: Zał. 2 – formularz asortymentowo-cenowy pkt.3 
Prosimy o odstąpienie od wymagania aby zestaw zawierał kontrolę dodatnią i ujemną. 
 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
 
Pytanie 31 

 
Dotyczy: Zał. 2 – formularz asortymentowo-cenowy pkt.6 
„Bufor inaktywujący wirusa SARS-CoV-2 w czasie 10 minut.” 
 
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 
 
 
 
 

https://www.nal-vonminden.com/en/nadalr-covid-19-igg-igm-test-25-test-cassettes.html


 

 

Pytanie 32 

 
Dotyczy: Zał. 2 – formularz asortymentowo-cenowy pkt.7 „Możliwość stosowania w środowisku 
laboratoryjnym i pozalaboratoryjnym.” 
 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. 

 

 
Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert: 

było: 

Ofertę należy złożyć do dnia 19.02.2021 r. do godz. 9:30   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2021 r., godz. 10.00 

jest:  

Ofertę należy złożyć do dnia 22.02.2021 r. do godz. 9:30   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2021 r., godz. 10.00  
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