
 

 

 

 

 

 

 

Toruń, dnia 21-07-2021 r.  

 

W.Sz.Z: TZ–280–50/21 

 

dotyczy: postępowania na dostawę szybkich testów kasetkowych 

(immunochromatograficznych) do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2 

w wymazie z nosogardzieli  oraz szybkich biologicznych testów molekularnych 

eazyplex SARS-CoV-2 kompatybilnych z analizatorem Genie II Amplex.  
 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:  

 

Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści testy, które są przeznaczone do pobierania materiału z nosogardła ale 

dopuszczają możliwość pobrania materiału z nosa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 1: 

Czy wymagana z zestawem kontrola dodatnia i ujemna musi być gotowa do użycia? 

Odpowiedź: 

Tak. 
 

Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 1: 

Czy wymagana z zestawem kontrola dodatnia i ujemna musi być w postaci wymazówek 

kontrolnych? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie Nr 4, dot. Zadania Nr 1: 

Czy poprzez zapis „Wysoki poziom bezpieczeństwa testu wynikający z braku konieczności 

wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej” Zamawiający rozumie, że po 

ekstrakcji próbki wymazówka pozostaje w probówce ekstrakcyjnej szczelnie zamknięta 

dwustronnie? 

Odpowiedź: 

Tak. 
 

Pytanie Nr 5, dot. Zadania Nr 1: 

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał wymazówki do poboru łamiące się w łatwy 

sposób (bez użycia nożyczek), umożliwiające umieszczenie wymazówki w probówce? 

Odpowiedź: 

Tak. 
 

Pytanie Nr 6, dot. Zadania Nr 1: 

Czy Zamawiający zaakceptuje testy o czułości 91,4% oraz czułości 94,1% dla Ct≤33? 

Odpowiedź: 

Tak. 



Pytanie Nr 7, dot. Zadania Nr 1: 

W związku z prowadzeniem badań przesiewowych (przyjęcia pacjentów na oddziały, 

przywożonych na SOR etc.), czy Zamawiający wymaga, by metodyka testu podawała parametry 

diagnostyczne (czułość, swoistość) w przypadku badań osób bezobjawowych? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie Nr 8, dot. Zadania Nr 1: 

Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści test immunochromatograficzny do szybkiej diagnostyki 

aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Test manualny, kasetkowy, przeznaczony do 

jakościowego wykrywania antygenu wirusa z próbek pobranych wyłącznie z nosogardzieli, 

cechującego się bardzo wysoką czułością i swoistością (odpowiednio 96.52% i 99.68%) 

spełniającego tym samym wytyczne WHO, i posiadającego status EUL WHO. Proponowany test 

spełnia również wymagania zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów 

antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2, odnośnie tych 

parametrów oraz spełnia wytyczne NFZ względem refundacji. 

Oferowany zestaw diagnostyczny wyposażony jest w: 

a) 25 płytek testowych w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek 

pochłaniający wilgoć, 

b) próbówki ekstrakcyjne z odpipetowanym buforem ekstrakcyjnym (brak konieczności jego 

dozowania), 

c) zatyczki dozujące w opakowaniu będącym „statywem” na probówki z buforem, 

d) sterylne wymazówki do pobierania wymazu z nosogardzieli, 

e) instrukcję stosowania 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Brak w teście kontroli dodatniej i ujemnej. 

 

Pytanie Nr 9, dot. Zadania Nr 1: 

Czy Zamawiający w zadaniu 1 dopuści zaoferowanie materiału kontrolnego (kontrola pozytywna 

i negatywna) jako oddzielny produkt z osobnymi numerami katalogowymi a tym samym 

dopisanie wierszy w formularzu asortymentowo cenowym w celu wyceny i zabezpieczenia 

odpowiedniej ilości adekwatnie do wymaganej przez Zamawiającego ilości testów? 

Uzasadnienie: W/w dane pozwolą Wykonawcom na złożenie prawidłowej oferty, spełniającej 

oczekiwania Zamawiającego oraz przyspieszy proces realizacji zamówień 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 10, dot. Zadania Nr 1: 

Czy Zamawiający w zadaniu 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie giętkich, sterylnych wymazówek 

do nosogardzieli, których według procedury ekstrakcji materiału po wymazie nie pozostawia się 

w probówce ekstrakcyjnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie Nr 11: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 

Uzasadnienie: 

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 odręcznemu. 



Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje 

kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie Nr 12, dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości 

w następujących punktach? 

„§ 4 

2.  Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem zwłoki określonej w ust. 

1 pkt. a i b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto 

przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto 

przedmiotu umowy lub ewentualnie jej części, wobec której nastąpiło odstąpienie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

 

Pytanie Nr 13, dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych 

do 30% wartości brutto umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych 

do 50% wartości brutto umowy. 

 

Pytanie Nr 14: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu, który znajduje się w ogłoszeniu: 
„II.2.12) 

Informacje na temat katalogów elektronicznych 

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog 

elektroniczny” 

Uzasadnienie: obecny zapis jest niezrozumiały dla wykonawców ubiegających się o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego.  

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem katalogu elektronicznego. 

Odpowiedź: 

Katalogiem elektronicznym jest wykaz zamawianych produktów, robót budowlanych lub usług 

sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w formacie nadającym 

się do zautomatyzowanego przetwarzania danych. Katalog elektroniczny może w szczególności 

zawierać  opisy i zdjęcia produktów, robót budowlanych lub usług oraz informacje o cenach. 

Najczęściej stosowanym w praktyce formatem katalogu jest arkusz kalkulacyjny – plik 

w formacie .xlsx. W niniejszym postępowaniu katalogiem elektronicznym są formularze 

asortymentowo-ilościowo-cenowe wymagane w formacie Excel. 

 

 

 

 



 

Pytanie Nr 15: 

Prosimy o wyjaśnienie w jakiej formie Wykonawca ma złożyć dokumenty. Co Zamawiający ma 

na myśli używając sformułowania „katalogi elektroniczne”. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej 

formie Wykonawca ma zamieścić dokumentację na platformie. Czy Zamawiający ma na myśli 

uszeregowanie dokumentów, tj. formularz ofertowy, cenowy, ulotki, pełnomocnictwo. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymogiem rozdz. IX pkt. 1.3. SWZ Zamawiający wymaga przesłania wraz z ofertą 

formularzy asortymentowo-ilościowo-cenowych (Załączniki Nr 2/1 i Nr 2/2) w formacie Excel 

(do edycji) tożsamych z Załącznikami podpisanymi kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

będącymi częścią oferty. 

 

Pytanie Nr 16, dot. Zadania Nr 1: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania probówki reakcyjnej, której konstrukcja 

umożliwia pozostawienie w niej wymazówki? W zestawie zawarty jest statyw, który umożliwia 

pozostawienie probówki w pozycji pionowej bez jej zakręcania. Celem wykonywania testów jest 

szybka diagnostyka pacjentów pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w związku z czym 

wymóg aby probówka reakcyjna została odstawiona wraz z  wymazówką i szczelnie zamknięta 

nie ma uzasadnienia w tym przypadku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymóg szczelnie zamkniętej probówki reakcyjnej. 

 

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy 

uwzględnić w składanych ofertach. 

 

Z poważaniem 


