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WK-I.077.23.3.2021 
 
STRONA INTERNETOWA 
 
 

Dotyczy: Zapytania pn.: „Dostawa testów antygenowych do wykrywania zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie”  

(nr sprawy WK-I.77.23.2021) 
 

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18, w odpowiedzi 

na zapytanie Firmy, podaje wyjaśnienie dotyczące zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu 

pn.: „Dostawa testów antygenowych do wykrywania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla Szkoły 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie” ( nr sprawy WK-I.077.23.2021). 

 

Pytanie 1: 

Czy pod pojęciem „Każda sztuka testu musi zawierać opakowanie na zużyty materiał, które uniemożliwia 

ekspozycję materiału zakażonego na zewnątrz” oraz w związku z wymogiem możliwości stosowania 

testów w środowisku poza laboratoryjnym Zamawiający ma na myśli test w którym wymazówkę 

z zakaźną próbką po ekstrakcji pozostawia się w dwustronnie zakręcanej probówce z buforem 

inaktywującym wirusa? Wyjmowanie wymazówki z probówki ekstrakcyjnej generuje efekt aerozolowy 

rozpylający zakaźną próbkę, tym samym oznacza konieczność stosowania komór 

laminarnych/dygestoriów. 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie, tj. zastosowanie dwustronnie zakręcana 

probówka z buforem inaktywującym wirusa. 

Zamawiający wymaga, aby po wykonaniu testu była możliwość zabezpieczenia zużytego materiału bez 

narażenia na ekspansję wirusa na zewnątrz.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie parametry testu zostały potwierdzone w załączonej do oferty 

metodyce w języku polskim i angielskim? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający informuje, iż wymaga złożenia wstępnego oświadczenia wykonawcy znajdującego się 

w załączniku nr 2 „Formularz ofertowy” w „Oświadczeniach wykonawcy”. Zamawiający dopuszcza 

jednocześnie przedstawienia przez wykonawcę metodyki parametrów testu poprzez np.: wskazanie 

źródła (np. link do strony internetowej ofertowanego produktu), dołączenie do oferty dodatkowej 

informacji, itp. 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Wykonawca 

składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia do SIWZ uwzględnić podczas sporządzania oferty, 

pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią zaproszenia do złożenia oferty. 
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