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Bochnia, dn. 01.06.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-22/2022 
ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 

PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 
1. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 4 - Czy Zamawiający dopuści opakowania zawierające po 20 zestawów 

testowych?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

2. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania statusu EUL WHO?  
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 
3. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 4  Czy regulacje postawione przez WHO (czułości ≥ 80 % i swoistości ≥ 97 %.) 

są stawiane ponad listy europejskie zatwierdzone przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (HSC) (czułości ≥ 90 
% i swoistości ≥ 98 %). Komitet Bezpieczeństwa ds. Zdrowia stawia bardziej rygorystyczne wymogi od jednostki 

WHO. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania statusu EUL WHO?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

4. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów spełniających warunki 
wymagane zarówno przez WHO oraz znajdujących się na liście europejskiej zatwierdzonej przez Komitet ds. 

Bezpieczeństwa Zdrowia (HSC)? Jako podmiot działający w  państwie członkowskim UE Zamawiający powinien 

respektować fakt zatwierdzenia testu udokumentowany obecnością na liście opublikowanej przez Komitet ds. 
Bezpieczeństwa Zdrowia (HSC) Unii Europejskiej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

5. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych 
20 szt/op.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
6. Treść pytania: Dotyczy Pakiet nr 4 - Test wykrywający antygen SARS-CoV-2 Czy zamawiający odstąpi od łamiącej 

się wymazówki? uzasadnienie: Tylko jedna firma na liście EUL WHO posiada łamiącą się wymazówkę - opieranie 
się na jednej firmie prowadzi do zmowy cenowej oraz uniemożliwia konkurencyjność firm, które oferują 

równoważne produkty. O równoważności produktów świadczy status EUL WHO. 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

7. Treść pytania: Dotyczy Pakiet nr 4 - Czy zamawiający odstąpi od łamiącej się wymazówki z brakiem konieczności 
wyjmowania wymazówki z próbki z probówki ekstrakcyjnej I dopuści wymazówki nie łamiące się? uzasadnienie: 

Tylko jedna firma mająca status EUL WHO posiada łamiące się wymazówki co uniemożliwia Zaoferowanie 

produktu równoważnego znajdującego się na liście EUL WHO. 
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 
8. Treść pytania: Czy ze względu na specyfikę produktu w pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści testy z min. 9 

miesięcznym terminem ważności? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/


Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu 
 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej   

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-22/2022 
 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 
BDO: 000039566 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 2 z 2 

 

9. Treść pytania: Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu producenta potwierdzającego 
autoryzację sprzedaży oferowanego testu na terenie Polski w zakresie pakietu nr 4? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

10. Treść pytania: Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający wymaga testu, którego metodyka zawiera badania 
przeprowadzone na min. 400 osobach bezobjawowych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

11. Treść pytania: Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający wymaga testu, którego probówki ekstrakcyjne są dwustronnie 
zakręcane (zwiększa to znacząco bezpieczeństwo personelu i umożliwia transport)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

12. Treść pytania: Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający wymaga, aby gotowa kontrola dodatnia i ujemna była w postaci 
gotowej do użycia wymazówki? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

13. Treść pytania: Czy w pakiecie nr 4 Zamawiający wymaga testu który posiada dokumenty potwierdzające 
wykrywanie wariantu Omicron wirusa? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
14. Treść pytania: Dotyczy: zał. nr 3 „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” - §2 

pkt. 4 (dla pakietu nr 1) Czy Zamawiający dopuści dostarczanie Towaru o terminie ważności – 3 miesięcy od daty 
dostawy do Zamawiającego?? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ramach pakietu nr 1 dostarczanie Towaru o terminie ważności – 3 miesięcy 
od daty dostawy do Zamawiającego 
 

UWAGA! 
W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 

nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 
 
Dyrektor  

Jarosław Kycia 


