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doryczy: odpo{ied?i na złożoneprżez Wykonawców zip}tania dot_lczące zaproszenia do §kładania ol'elt
na dosia\łę lesL(5w pł}tkowych anrygenoĘ,'ch- Znak §prawy G/l/ZP_i/2],

pytanie

l.

Doryczy: opis przednliolu zamówienia
Zanawiając}'. !łymaga zaofero\yanja testów alĄ,genowych posiadając}ch §tatus EUL WHo,

klóryicst niezgoóry z:

a) Usta}vą o §yrobach medycm}ch z dnia 20 naja

20l0

r, (Dz,U,

20l0 nr l07 poz, 679),

b) Wskazaniami Ulzędu RejestracjiProduktów

Lecżnicz.ych, Wyrobów Medycznych i Ptoduktów
Biobójczych w Waiszawiejakojednos*i nadzorującciobrót towarami naterenie RP w imieniu
Ministersrwa Zdrowia,

c) Ro7porządzeniem Ministla Rozłoju z dnia 26 lipca 2016 r, w sprawie rod,ajów dokunentów,
jakich może żEdać zamawia.jący od )rkonawcy !V po§tepowaniu o udzielenie uamówienia.

§lycaia 20l t r, § sprałie Wynagań
Zasrdnicżych dla wyrobó§ nreĄrcżnych do diagnostyki ttl virro (Dz,U, 201] nr ]6 poz, 75),
d) Rozpouadzeniem M]nislra Zdro,via z dni,] ]2

e) a,t, 7. ań. 30 an, 29 Usiaw} Prawo zamówień pub]icznych (Dz U z 2012 r poz,169 ze
t) Dyrektylłą 98]]9]WE 7 dnja 27 października 1998 r, w sp.awie w}robów

u4,§an_vch do diagnoży in vitro.
g) Wytycznymi

diagnosry-cc

krajołfni dot}czącymi

CoV]D-]9 s,Polsce, które

testóW §ykqrwających antygen
sa nadrzędne do

zalecen WHo.

m,),

ned}caych

sARS-coV_2 !v

l6 kłietnia l993r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz, U. z 2003r, Nr
l53. poż. ]503 żpóźniejsz!,ni zmjanami).

lr) Z ustasa z dnia

98i 79i \łE oraz ustas.a o M}lobach medycznych z dnia 20 inaja 20]0r wprosl
wskazują, że w obrocie sospodarczym n]ogą znajdos,ać Się w}roby posiadające znak CE, a nLt
rekonendowane przeż ]ednoslkę nie posiadajacej nlożh!ościi uprawnień do zwalniania
lvyrobów do obroru gospodarcze!:o na ierenie UE, Poniełaż WHo jesl organizacja dżiałająl_a§
ramach oNZ i za.]muic śięochrona 7drowiajej rekomendacje mogą być wiążace dla obsuaru
8o§podarczego poza UE, Jednak kiaje t]E nraią odręlrne p.zepisy i do obroru możra wprowaduać
!łl,roby zgodne ż Dyrcktyw,] 98r79lwE tj. o7nakowane CE, spe]niające wynagania norm w Lym
jakościowych, Polska może wprowadżić dodalkowe wymaganja dla wymaganej j akościi takie
wprowadziła w odpoY.iednich wltlcaych. klóre w}magają. aby tcsly by\ łyźszcjczułosci
djagnost_vcznej niz rekonendowaoe przel WHo, obowiązujacyn dokumeDlem sE rekomendacje
Zcspofu do Spralv koord_vnacji Sieci ]aboraiorió§ COVID w Sprawie rnoźliwościlvykorzystania
Lc§Lów wykrywając}ch antygen SARS_Co\I-] W diagnostyce CoVlD_l9 § Polsce z dnia 03,11_
]020 (1)

Dyrekiywa

EUL wIlo jest niezgodne ż prżepjsami kra.jowymi oraz UE, dlatego
wnosimy o odrtqpienie Zamawiajace8o od w}magalia !v statu§u,
Zatenr wymaganie statusu

odpo\ricdź:

Zamawiający podtr?_\,muje ła]nagania okeś]one § zapro§zeniu do składania ofert,
pytani€

2

,,C4 zalnawiajac}, dopuśc] lest znaidujący się w wykazie Europejskicj Komisji Beżpiccżcń(wa
Zdrolvia Publiczne_go jako uznany do stosowania?,

Listę testów uznanych do StosolYania przez EuropejSka Kontisję Bezpieczenslwa Zdlowia
Pub]icarego znajdziecie Państwo !ł ]inkui
httpsr/ec.curopa,cuĄealthhiles/healtll'files/preparedness

list en,pdl

response/do§s/covid-

1

9 rat common_

odpowiedź:
Zamalliając_v w}maga aby testy b]ł} zgodnie z wymaganiamiprzedsta\yionymi
zaploszeniu do skladania ofert

w

p}tanie 3
CZ), zanawiajac), \\}nrasa aby tcsl po§iadał Walidację dojakośc]owego wykiywania ant_vgenow
nukleoploleilo§!"ch wirusa SARS_CoV_2 żarlrwno M,próbkach z nosa iak i ż nosogardła i

oŻporvicdź:

Zamałiający nie wymaga -dopuśżcza

p]tlni€.l

czy iamawiając} wy,naga ab} tcst w sk|adzie posiadał butbr W po.jed}ncż}ch ampułkach
u}anviając}ch dozoNanie i chroniacych bufor plzed zaniec4,szczeniem?
odpołicdź:

Zamawiający nje

\maga

_dopuszcza

p}tanie 5
Cu} zanaw]ający w}maga ab) ie§l charakeryzowal sję czulością diagnost}cżnąna poziomie
mnrinru,n 97.09% oraz Swoistością diagnostyczną minimum 99,17%?

odpowiedź:

Zgod ie z w}maganiami zanawiajacego przedstawionYmi w zaproszcniu do składania ofet,

25,02,202] r,

T-]61]

