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Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu na 

dostawę testów antygenowych SARS- 
Cov-2 na potrzeby SP ZOZ WSPR w 

Białymstoku
EOP.332.25.21

Dotyczy: postępowania na dostawę testów antygenowych SARS-Cov-2 na potrzeby SP ZOZ WSPR w 
Białymstoku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyraz i zgodę na zaoferowanie szybkich testów antygenowych, pakowanych po 25 
sztuk, przeznaczonych do badania wymazu pobranego z nosogardzieli lub gardła? Oferowany zestaw jest 
wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, posiada deklarację zgodności i jest oznakowany znakiem 
CE (CE spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz dla których 
zostało dokonane powiadomienie o wyrobach medycznych do diagnostyki in vitro do Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych W skład zestawu wchodzi: 25 
indywidualnie pakowanych testów zawierających środek pochłaniający wilgoć , 25 blistrów z buforem do 
ekstrakcji, 25 probówek do ekstrakcji z zakraplaczem, 25 sterylnych wymazówek (pakowanych osobno ), 
stojak oraz instrukcja. Oferowane testy spełniają aktualne wymagania refundacji NFZ oraz kryteria 
WHO, charakteryzując się czułością 96,4 % (95% CL: 90,8% 98,2%) oraz specyficznością 99,8% (95% 
CL: 94,4%-99,9%), zgodnie z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta. Oferowane testy 
ujęte są również w wykazie wzajemnie uznawanych w UE testów antygenowych opublikowanym przez 
Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Dotyczy wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4
Dotyczy wzoru umowy:
par.6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po f  
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. C

Dział Katarzyna Zalewska
Starszy specjalista ds. organizacyjnych

85 66 37 345
k.zalewska@wspr.bial vstok.pl

mailto:sekretariat@wspr.bialystok.pl


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialvstok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl

Pytanie 5
Dotyczy wzoru umowy:
par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w niniejszym postanowieniu zdania:
"Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w 
szczególności w przypadku, gdy z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i związanymi z tym 
światowymi ograniczeniami w produkcji lub dostawach m. in. wyrobów medycznych oraz 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 obecnej sytuacji."?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 6
Dotyczy wzoru umowy:
par. 7 ust 1 lit. a-b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru 
umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto 
dotyczącego niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla 
przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej 
naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W 
takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. 
Odpowiedź;
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 7
Dotyczy wzoru umowy:
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.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w Projekcie umowy.

Pytanie 8
Dotyczy wzoru umowy:
par. 7 ust. 1 lit. c-d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru 
umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w 
terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?
Uzasadnienie: funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i 
powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze 
stron kontraktu, ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby 
narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem 
byłoby miarkowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.
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Pytanie 8
Dotyczy wzoru umowy:
Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody?"
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów.
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