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DO  WYKONAWCÓW  

Pytania Wykonawców do postępowania pn.: "DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH  
DO DIAGNOSTYKI  SARS-COV-2"   

Nr referencyjny : ZP/PN/27/07/2021 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w 

tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

ZESTAW  NR 4 

22.Zgodnie z załączonym pismem „Rekomendacje NIZP-PZH w zakresie diagnostyki 

molekularnej SARS-CoV-2 aktualizacja na dzień 31.05.2021r.” Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z dniem 10.06.2021r. kończy prowadzenie 

weryfikacji wyników badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2. W tej sytuacji, 

zwracamy się do zamawiającego z pytaniem dotyczącym punktu 1.7 opisu warunków 

granicznych bezwzględnych i podlegających ocenie jakościowej- z załącznika nr 1 : 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę zestawów innych niż w punkcie 1.1 

pod warunkiem pokrycia kosztów związanych ze zmianą walidacji metody w Państwowym 

Zakładzie Higieny oraz zachowaniem w/w warunków granicznych.  

W związku z zaprzestaniem przez PZH prowadzenia weryfikacji wyników badań 

laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2, zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy 

dopuści zaoferowanie przez Wykonawcę zestawów innych niż w punkcie 1.1, równocześnie 

prosimy o wskazanie kosztu przeprowadzenia walidacji jaki Wykonawca będzie zobowiązany 

pokryć zgodnie z zapisem w specyfikacji.  

Odpowiedź: W związku z przywołanym faktem, ze  Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z dniem 10.06.2021r. kończy prowadzenie 

weryfikacji wyników badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2, Zamawiający 

dopuści zestawy dedykowane do testów – RT-PCR CoV-2 przez Firmę producenta  

CEPHEID Polska (patrz Załącznik Nr 1 do SWZ formularz asortymentowo – cenowy 

pkt. 1.2).  

Zamawiający wymaga oświadczenia od producenta CEPHEID o dopuszczeniu zestawów 

do wymazów zaoferowanych przez Wykonawcę.   

W punkcie 11 ust. 4  SWZ Zamawiający dodaje ppkt. 12 o treści: „oświadczenie  

producenta CEPHID o dopuszczeniu zestawów do wymazów zaoferowanych przez 

Wykonawcę”. 

23.Odnosząc się do punktu 1.4 opisu warunków granicznych bezwzględnych i podlegających 

ocenie jakościowej- z załącznika nr 1: 
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Zestawy przeznaczone również do pobierania, przechowywania i transportu próbek innych 

patogenów m.in. grypy, RSV, chlamydii, mykoplazm czy ureaplazm 

Zwracamy się z pytaniem do zamawiającego, czy dopuści standardowe podłoże VTM o 

następującym składzie: zbilansowane sole Hanks’a, albumina surowicy bydlęcej, żelatyna, 

glukoza, bufor HEPES, penicylina-streptomycyna, amfoterycyna B oraz czerwień fenolowa, 

które przeznaczone jest do pobierania, przechowywania i transportu próbek do badań 

wirusologicznych m.in. SARS-CoV-2, grypy, RSV. 

Odpowiedź: W związku z przywołanym faktem, ze  Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z dniem 10.06.2021 r. kończy prowadzenie 

weryfikacji wyników badań laboratoryjnych w kierunku SARS-CoV-2, Zamawiający 

dopuści zestawy dedykowane do testów – RT-PCR CoV-2 przez Firmę producenta  

CEPHEID Polska (patrz Załącznik Nr 1 do SWZ formularz asortymentowo – cenowy 

pkt. 1.2).  

Zamawiający wymaga oświadczenia od producenta CEPHID o dopuszczeniu zestawów 

do wymazów zaoferowanych przez Wykonawcę. 

W punkcie 11 ust. 4 SWZ Zamawiający dodaje ppkt. 12 o treści: „oświadczenie  

producenta CEPHID o dopuszczeniu zestawów do wymazów zaoferowanych przez 

Wykonawców”. 

24.Czy zamawiający wymaga aby wraz z zestawami do pobierania wymazów dostarczane 

zostały, w takiej samej ilości, również woreczki strunowe z oznaczeniem piktogramem 

„BIOHAZARD/ Zagrożenie biologiczne” pozwalające na dodatkowe bezpieczne i szczelne 

zabezpieczenie szczelnie zamkniętej probówki transportowej?. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  

 

25. Czy zamawiający wymaga się aby sterylna wymazówka miała specjalny przewidziany 

przez producenta punkt odłamania pozwalający na łatwe usunięcie części trzonka nie 

mieszczącego się w probówce transportowej? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.  

26.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu z datą ważności co najmniej 10 

miesięczną licząc od dnia dostawy?  

Uzasadnienie: Mając na względzie iż przedmiotem postępowania są sukcesywne (nie 

jednorazowe) dostawy produktu w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy, Zamawiający 

zachowuje możliwość dostępu do asortymentu o możliwie najdłuższym terminie przydatności 

do użycia wraz ze złożeniem każdego, kolejnego zamówienia. 

Produkt, który może stanowić ofertę Wykonawcy, ma 12 miesięczny termin ważności od daty 

produkcji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  
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ZESTAW  NR 5 

27.Czy Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę dokumentu autoryzacyjnego na 

sprzedaż oferowanego produktu, wystawionego przez producenta? 

Autoryzacja dystrybucji zapewnia Zamawiającemu dostawę oryginalnego, dobrej jakości 

produktu, pełną gwarancję i właściwą obsługę reklamacyjną. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

ZESTAW  NR 6 

28.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający biorąc pod uwagę specyfikę 

miejsca wykonywania badań oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości wyników, wymaga 

zaoferowania testów charakteryzujących się czułością wynoszącą przynajmniej 95%, 

swoistością przynajmniej 99%, zawierających w zestawie gotowe do użycia tzn. 

niewymagające rozpipetowania buforu ekstrakcyjnego probówki, spełniające zarówno 

wymagania WHO, jak i 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? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy charakteryzujące się czułością wynoszącą 

przynajmniej 95%, swoistością przynajmniej 99%.  Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. 

 

29.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 

oddzielnie konfekcjonowanych materiałów kontrolnych, konfekcjonowanych w opakowania 

po 10 wymazówek pozytywnych i 10 wymazówek negatywnych w ilości 1 wymazówka 

pozytywna i 1 wymazówka ujemna na każde 1100 sztuk testów? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

30. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełniony warunek 

posiadania statusu EUL WHO przez test tożsamy z testem, który już uzyskał ten status pod 

nazwą STANDARD Q COVID-19 Ag Test produkcji firmy SD Biosensor? 

W załączeniu przesyłamy oświadczenie producenta, że test firmy Roche Diagnostics - 

SARSCoV-2 Rapid Antigen Test jest testem tożsamym z testem STANDARD Q COVID-19 

Ag Test. Oba testy sa produkowane przez SD Biosensor. 

Odpowiedź:  Zamawiający odstępuję od wymogu „Test spełnia wytyczne WHO oraz 

posiada status EUL WHO” zawartego  w pkt. 1.13 SWZ (formularz Załącznik Nr 1 

asortymentowo – cenowy do SWZ). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.  
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31.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.  

 

32.Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły 

wyższej? 

Uzasadnienie: 

Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na 

wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój 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. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

33.Par. 2 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów 

dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

34.Par. 2 ust. 14 Prosimy o doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez 

wskazanie, że „Minimalna wartość zamówienia która zostanie zamówiona podczas trwania 

umowy to 1 % wartości umowy „ odnosi się do każdorazowego zamówienia składanego przez 

Zamawiającego, a nie do możliwości zrealizowania umowy na poziomie 1 % wartości umowy 

przez cały okres trwania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w § 2 ust. 14. Nowy zapis 

otrzymuje brzmienie: „Minimalna wartość zamówienia, która zostanie zamówiona 

podczas trwania umowy to 10% wartości umowy”.  

Zmiana odnosi się do wartości całości umowy. 
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35.Par. 3 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, 

aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? 

Uzasadnienie: 

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. 

Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej 

szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez 

dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego 

„po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego 

Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

36.Par. 3 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może 

przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

37.Par. 5 ust. 3 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w 

dni robocze"? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

38.Par. 5 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w 

formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

39.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: Zgodnie z SWZ 

40.Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary 

umownej za 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. 
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Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

41.Par. 6 ust. 7 czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez 

dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego 

„po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego 

Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

ZESTAW  NR 7 

42.Czy Zamawiający dopuści niemiecki test nadal covid-19 ag firmy nal von minden gmbh 

wraz z oddzielnie konfekcjonowanym materiałem kontrolnym pochodzącym od tego samego 

producenta (szczegółowa ulotka w załączeniu), który jest z powodzeniem dostarczany do 

szpitali w Polsce (w tym w woj. dolnośląskim) o głównych cechach: 

a) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego test spełnia wymagania NFZ oraz jest zgodny ze 

Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób 

Zakaźnych; 

b) czułość i swoistość zgodna z wymaganiami Zamawiającego; 

c) znajduje się na liście testów rekomendowanych przez Komisję Europejską UE; 

d) znajduje się na liście testów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, która jest 

zamieszczona w Krajowym Rejestrze Medycznym zgłoszeń Covid-19 (niezbędne do 

właściwego procesowania pacjentów z Covid-19 w systemie rządowym); 

e) bufor podzielony jest na ampułki z odmierzoną już dawką roztworu eliminując w ten 

sposób błąd przy dodaniu zbyt dużej lub zbyt małej objętości buforu podczas badania i 

znacząco ułatwiając rozdysponowywanie testów np. na SOR, do karetek lub oddziałów 

szpitalnych, a także pobranie materiału przy łóżku chorego; 

f) posiada jako jedyny na rynku możliwość pobrania wymazu nie tylko z gardła i nosogardła, 

ale także z przedniej części nosa; 

g) jest częścią narodowego programu testowania w Niemczech, 

h) wykrywa mutacje koronawirusa pochodzące z Wielkiej Brytanii, RPA, Brazylii i Indii 

(Delta). 

Aktualny opis przedmiotu zamówienia dedykowany jest wyłącznie jednemu wykonawcy i 

powoduje ograniczenie dostępu do postępowania innym uczestnikom, co godzi także w 

interes ekonomiczny szpitala. 

Odpowiedź:  Zamawiający odstępuję od wymogu „Test spełnia wytyczne WHO oraz 

posiada status EUL WHO” zawartego  w pkt. 1.13 SWZ (formularz Załącznik Nr 1 

asortymentowo – cenowy do SWZ). Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.  

 

43.Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 20 szt.? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniach po 20 szt. Zestaw musi 

zawierać nie więcej niż 25 szt. w opakowaniu.  
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44.Dot. Załącznik nr 1, tabela pkt. 1.6.2. Czy Zamawiający dopuści bufory podzielone na 

ampułki z odmierzoną już dawką cieczy w ilości takiej samej co ilość testów w opakowaniu? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

45.Dot. Załącznik nr 1, tabela pkt 1.6.3 Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli w 

każdym opakowaniu testów będzie statyw na probówki? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

46.Dot. Załącznik nr 1, tabelka pkt 1.5 Co Zamawiający ma na myśli poprzez "okno odczytu". 

Czy Zamawiający dopuści test, który zgodnie z wymaganiami SWZ przedstawia wynik po 15 

minutach? 

Odpowiedź: Poprzez termin „okno odczytu” Zamawiajacy ma na myśli, że odczyt 

wyniku następuje nie wcześniej niż po 15 minutach i nie później niż po 30 minutach.  

 

ZESTAW  NR 8 

47.W Ogłoszeniu Dostawy nr 2021/BZP 00126374/01 Zamawiający wskazał że wymaga, 

aby: "termin przydatności do użycia zaoferowanego asortymentu przez okres ……………. 

miesięcy (MIN. 12 MIESIĘCY), licząc od daty otrzymania towaru (uzupełnić w 

zależności od pakietu)."  

Aktualnie na rynku nie są dostępne zestawy testów antygenowych SARS – COV – 2, których 

termin przydatności do użycia byłby dłuższy niż 12 miesięcy od daty wykonania przez 

producenta. Dotyczy to wszystkich wiodących producentów testów dostępnych na rynku  

europejskim.  Tym samym nie ma technicznej możliwości, aby dostarczyć do Zamawiającego 

testy, które posiadałyby minimum 12 - miesięczny termin przydatności do użycia, liczony od 

dnia dostawy do magazynu - musiałyby być one dostarczone do Zamawiającego w dniu 

wytworzenia przez producenta.   W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie lub 

zmianę zapisów co do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie warunków jego dostawy, aby 

termin przydatności testów bym możliwy do spełnienia przez Wykonawcę.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią do pytania Nr 26.  
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