
 1 

Chełm, dnia 9 listopada 2020 r.  

MSP.A.271.4.6.2020 

 

 

Zapytanie o cen ę 

 

Szanowni Państwo! 

 

W imieniu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Chełmie zapraszam do złożenia oferty na wykonywanie szybkich testów antygenowych 

wykrywających zakażenie Covid – 19. Testy mają być zgodne z definicją przypadku  

COVID‐19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-

COV-2  opublikowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego (definicja z dnia 31.10.2020).  

 

Warunki zamówienia: 

 

1) Mając na względzie wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) oraz ustawę z dnia  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 t. j. z późn. zm.) 

i ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 t. j. z późn. zm.) w związku 

z koniecznością pilnego udzielenia zamówienie w celu przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się COVID-19, którego nie można było przewidzieć wcześniej 

zamówienie zostanie udzielone na podstawie zgodnie z art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 t. j. z późn. 

zm.).  

2) Minimalne wymagania dla użytego do badania testu antygenowego to test II generacji 

czułość na poziomie co najmniej 90 % i swoistość – 97 %, potwierdzone w 

niezależnych opublikowanych badaniach lub w badaniach zrealizowanych na polskiej 

populacji w podmiocie leczniczym, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.  

3) Celem podejmowanych działań jest poszerzenie możliwości wykonania testu 

diagnostycznego w kierunku wykrywania Covid-19 mieszkańcom miasta Chełm,  
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a w szczególności przyspieszenie jego uzyskania w związku z długim czasem 

oczekiwania na wynik badania genetycznego.  

4) Zamawiający wymaga, aby badanie było wykonane najpóźniej w dniu następującym 

po dniu skierowania pacjenta na badanie.  

5) Skierowanie na wykonanie testu nastąpi przy użyciu środków teleinformatycznych,  

w szczególności aplikacji internetowej.  

6) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić możliwość rejestracji (Internet, telefon)  

z wyznaczeniem daty i godziny pobrania wymazu.  

7) Rejestracja będzie realizowana przez uprawnionych do tego pracowników 

Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia zamkniętego 

kanału komunikacji do tego celu (Internet, telefon), niedostępnego dla innych osób.  

8) Testami mają być objęci mieszkańcy miasta Chełm, zgłaszający objawy infekcji, 

kwalifikujące ich do wykonania testu w kierunku wykrycia Covid -19. Decyzję o 

wyborze rodzaju testu (test genetyczny czy test antygenowy) podejmuje lekarz 

kierujący na badanie.  

9) Zamawiający przewiduje wykonanie ok. 1.000 testów z możliwością zwiększenia puli 

testów o ok. 20%, w okresie od daty zawarcia umowy do 28 grudnia 2020 r. nie dłużej 

jednak niż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania.  

10) Z uwagi na dobrowolność wykonania testu Zamawiający nie jest jednak w stanie 

zagwarantować pełnego wykonania zakładanej liczby testów.  

11) Punkty wymazowe mogą być zorganizowane w miejscach będących w dyspozycji 

Wykonawcy albo w namiotach/kontenerach albo samochodach przystosowanych do 

tego celu, przy siedzibie Wykonawcy (o ile taką posiada na terenie miasta Chełm), 

lub w miejscu będącym w dyspozycji Zamawiającego albo w dyspozycji Urzędu 

Miasta Chełm. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia punktu pobrań w co najmniej  

1 lokalizacji, czynny co najmniej 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.  

13) Zapewnienie szerszej dostępności tj. dłużej niż minimalna dostępność 4 godzin oraz 

dostępność przez sześć lub siedem dni w tygodniu premiowane będzie dodatkowymi 

punktami w ramach przyjętych zasad oceny ofert.  

14) Zamawiający nie zapewnia namiotów/kontenerów do prowadzenia punktów 

wymazowych.  

15) Informacja o wyniku ma zostać przekazana pacjentowi maksymalnie w ciągu jednej 

godziny (60 minut) od pobrania materiału do badania. 

16) Zgodnie z § 1 pkt 2 lit. e) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 

2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.  
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z 2020 r. poz. 1871) Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia informacji  

o pozytywnym wyniku testu w systemie EWP.  

17) Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu działalności będącej przedmiotem postępowania. 

 

Złożenie oferty :  

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (szczegółowy zakres obowiązków 

Wykonawcy) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania o cenę. 

 

Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia ofert do 12 listopada 2020 roku do godziny 

12.00. Oferty należy złożyć w sekretariacie MSP ZOZ Chełm pok. 106 ul. Wołyńska 11,  

 22-100 Chełm, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość złożenia oferty za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

zamowienia@mspzozchelm.pl w formie dokumentów podpisanych elektronicznie. Decyduje 

data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. W przypadku podpisania oferty przez 

osobę nieujawnioną we właściwym rejestrze należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. 

Ofertę oraz specyfikację zakresu obowiązków Wykonawcy należy złożyć na formularzach 

stanowiących załączniki do niniejszego zapytania o cenę.  

 

Kryteria oceny oferty  

 

Do oceny ofert Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny: 

1) cena –  max 80 pkt  

2) dostępność dobowa powyżej 4 godzin dziennie – max 10 punktów  

3) dostępność w dniach do pobrania wyników przez 7 dni w tygodniu – max 10 pkt  

 

Liczba punktów przyznana Wykonawcy w zakresie kryterium ceny obliczana będzie w 

następujący sposób: 

COF = C MIN/ /C BAD * 80 gdzie  

C MIN – oznacza minimalną cenę brutto wśród złożonych ofert 

CBAD oznacza cenę brutto oferty Wykonawcy 

80 oznacza współczynnik korygujący przyjęty dla danego kryterium  

 

Liczba punktów przyznana Wykonawcy w zakresie dostępności dobowej do pobierania 

wyników obliczana będzie w następujący sposób: 

a) dostępność min 4 godziny dziennie – 0 pkt 
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b) dostępność przez 6 godzin dziennie  – 2 pkt 

c) dostępność przez 8 godzin dziennie  – 4 pkt 

d) dostępność przez 10 godzin dziennie  – 6 pkt 

e) dostępność przez całą dobę   – 10 pkt 

 

Liczba punktów przyznana Wykonawcy w zakresie dostępności w dniach do pobierania 

wyników obliczana będzie w następujący sposób: 

a) dostępność od poniedziałku do piątku (5 dni w tygodniu) – 0 pkt 

b) dostępność przez 6 dni w tygodniu – 5 pkt  

c)  dostępność przez 7 dni w tygodniu – 10 pkt 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 

punktów 

 

Zastrze żenie Zamawiaj ącego 

 

Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji odnośnie ceny 

jednostkowej badania.  

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez 

podawania przyczyn. 

  

 

Załączniki 

1) formularz oferty;  

2) szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy. 

 

 

Oryginał zapytania wraz z załącznikami podpisany przez kierownika Zamawiającego 

dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego 

 


