
Kraków, dnia  16.08.2021 r. 

WK-I.077.23.7.2021 
 
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: 

Uprzejmie proszę o przesłanie wymagań Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji odnośnie 

testów COVID-19. 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający informuje, iż wszelkie informacje są dostępne na stronie https://www.aotm.gov.pl/. 

Zamawiający wykreśla zapis zaproszenia do złożenia oferty pkt I „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 2 

„Przedmiot zamówienia” w „Specyfika techniczna /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/” tiret 
szóste: 

„Test musi spełniać wymagania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.” 

  

Pytanie 2: 

Czy dopuszczają Państwo testy o czułości 97,3%, swoistości 100% i spełniające pozostałe wymagania? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający zmienia zapis zaproszenia do złożenia oferty pkt I „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 2 

„Przedmiot zamówienia” w „Specyfika techniczna /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/” tiret 

czwarte z.: 

„Parametry testu: czułość min. 98%, swoistość: min. 99%.” 

na: 

„Parametry testu: czułość min. 97,3%, swoistość: min. 99%.” 

 

Pytanie 3: 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę testów antygenowych do wykrywania zakażenia 

wirusem mam pytanie odnośnie wymogu, że test musi spełniać wymagania Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji. Gdzie mogą znaleźć te wymagania? Co to są za wymagania? 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Wykonawca 

składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia i zmiany do SIWZ uwzględnić podczas sporządzania 

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

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert z dnia 17.08.2021 r. 

do godz. 1000 na dzień 18.08.2021 r. do godz. 1000. 
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