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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 wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu  

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? 

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię 

wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie 

zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia 

nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły 

wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia 

będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych  

z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, 

dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości 

bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy 

przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, 

że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

Pytanie Nr 3 

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: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 
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Pytanie Nr 4 

Par. 3 ust. 3 pkt 2 i ust. 9 pkt 2 i 3 oraz ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone 

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

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej tj. drogą mailową. 

Pytanie Nr 5 

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty 

wystawienia faktury?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

Pytanie Nr 6 

Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach 

wynagrodzenia”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 7 

Par 5 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uprawnienie do odstąpienia natychmiastowego było 

możliwe gdy przeprowadzona trzecia procedura reklamacyjna będzie uznana za zasadną i rozpatrzona 

pozytywnie przez Wykonawcę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

Pytanie Nr 8 

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: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

Pytanie Nr 9 

Par. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 10 

Par. 6 ust. 2 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej  

na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

Pytanie Nr 11 

Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych z 50 

% do 20 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 12 

Par. 6 ust. 8 i 9 oraz ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania / 

odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego 
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niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania 

umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy. 

Pytanie Nr 13 

Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Jeżeli 

nie to prosimy o doprecyzowanie pojęcia "kosztów obsługi powstałych poza bankiem". 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie Nr 14 

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia   z dnia 

01.12.2020 r. zmieniające zarządzanie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków  rozliczania 

świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 informujemy, że testy spełniające poniższe wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia 

(minimalne wartości: czułość 90%; swoistość 97% zgodne z danymi walidacyjnymi deklarowanymi 

przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) są refundowane. 

Czy zgodnie z powyższym Zamawiający dopuści szybki test do diagnostyki in vitro, do jakościowego 

wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w ludzkich próbkach wymazów z nosogardzieli o czułości 

95,15% i swoistości 98,5, potwierdzonych przez producenta? Testy przed wprowadzeniem na rynek 

polski zostały dodatkowo zwalidowane przez dystrybutora w niezależnych badaniach, zrealizowanych 

na polskiej populacji w podmiocie leczniczym, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia). Wyniki 

(dostępne na żądanie) pokazały 100% czułość i 100% swoistość oraz pełną korelację do wyników 

uzyskanych za pomocą  metod referencyjnych (PCR oraz komercyjnie dostępny test kasetkowy). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów nie posiadających publikacji? Zgodnie  

z nowym Rozporządzeniem NFZ z dnia 01.12.2020r wykreślone zostały wymagania aby testy były 

potwierdzone w niezależnych badaniach lub badaniach zrealizowanych na polskiej populacji  

w podmiocie leczniczym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 
 

 
 

 

 

 

 

 


