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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 1
Czy Zamawiający dopuści testy antygenowe SARS-Cov-2 do badania materiału tylko z wymazu z jamy 
nosowo-gardłowej? Skład zestawu: 25 płytek testowych w indywidualnym foliowym opakowaniu 
zawierającym środek pochłaniający wilgoć, probówki ekstrakcyjne z odpipetowanym buforem 
ekstrakcyjnym (brak konieczności jego dozowania), zatyczki dozujące w opakowaniu będącym 
„statywem” na probówki z buforem, sterylne wymazówki do pobierania wymazu z nosogardzieli, 
instrukcję stosowania. Czułość testu 96.52%, swoistość 99.68%. Testy spełniają aktualne wymagania 
refundacji NFZ oraz wymagania WHO. Testy dopuszczone do obrotu i używania na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają certyfikat CE.
Uzasadnienie: Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym 
udział w niniejszym postępowaniu.
Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w obecnym kształcie ograniczają konkurencyjność 
do jednego Oferenta i naruszają zapisy ustawy Pzp:

naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania 
wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w sposób, który 
utrudnia uczciwą konkurencję,
- naruszenia art. 29 ust. 1, 2, i 3 ustawy poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który 
utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na 
zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz 
wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy
- naruszeniu art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez 
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję a jednocześnie stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na 
klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy
- naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
Odpowiedź: f
Zamawiający dopuszcza.
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