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WYKONAWCY 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na: „Dostawę testów 

antygenowych COVID-19 na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”. 

 

Pytanie Nr 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane testy spełniały wymagania WHO w zakresie wykrywania 

antygenu SARS-CoV-2 w procesie diagnostyki COVID-19 oraz posiadały status WHO EUL, w celu 

zapewnienia jak najwyższej jakości wykonywanych badań? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

Pytanie Nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 3 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej 

naliczana była od wartości netto a nie brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

Pytanie Nr 4 

(§ 6 ust. 2 pkt. 1 i 2)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczenia kar do 50,00 zł netto 

za każdy rozpoczęty dzień? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

Pytanie Nr 5 

(§ 6 ust. 2 pkt. 3)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 

5% wartości NETTO?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

Pytanie Nr 6 

Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 7 

Czy Zamawiający skróci termin płatności do 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie Nr 8 

Czy Zamawiający wymaga wymazówek do pobierania materiału z nosogardzieli z możliwością 

łamania, bez konieczności cięcia nożyczkami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

Pytanie Nr 9 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów spełniających wytyczne WHO odnośnie wykrywania 

antygenu SARS-CoV-2 oraz posiadających status EUL WHO oraz przedłożenia wraz z ofertą 

metodyki „zaakceptowanej” przez WHO i opublikowanej na stronie tej organizacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

Pytanie Nr 10 

Czy Zamawiający wymaga testu do wykonywania również w warunkach poza-laboratoryjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

Pytanie Nr 11 

Czy Zamawiający wymaga testu, w którym nie ma konieczności wyjmowania wymazówki  

z dwustronnie zakręcanej probówki ekstrakcyjnej zawierającej bufor inaktywujący wirusa w czasie  

do 10 minut (inaktywacja wirusa potwierdzona w deklaracji producenta)? Wyjmowanie wymazówki  

z probówki ekstrakcyjnej generuje efekt aerozolowy rozpylający zakaźną próbkę, tym samym oznacza 

konieczność stosowania komór laminarnych/dygestoriów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

Pytanie Nr 12 

Czy Zamawiający zgodnie dobrą praktyką laboratoryjną wymaga testów z kontrolą dodatnią i ujemną 

w zestawie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

 

 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


